
REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ GMINY ŁONIÓW 2023 

 
1. Organizatorzy konkursu: 
Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie                                                                             
Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie 
 
2. Patronat Honorowy: 
Wójt Gminy Łoniów – P. Szymon Kołacz 
Proboszcz Parafii św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie – ks. kan. dr Bogdan Krempa 
 
3. Cele konkursu: 

• Popularyzowanie i kultywowanie tradycji, zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą 
Palmową oraz Wielkanocą; 

• Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej; 

• Zaprezentowanie przez mieszkańców społeczności lokalnej własnych pomysłów oraz 
technik wykonania palm wielkanocnych; 

• Rozbudzanie inwencji twórczej; 

• Integracja społeczności lokalnej. 
 
4. Adresaci konkursu: 
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do grup: sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich, 
rodzin, szkół i przedszkoli Gminy Łoniów oraz do osób indywidualnych. 
 
5. Warunki uczestnictwa: 
a) Prace konkursowe muszą być pracami własnoręcznie wykonanymi. 
Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie. 
b) Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjną palmę wielkanocną. 
c) Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, żarnowiec, bazie, suche kwiaty 
itp.), krepina, wstążka, bibuła itp. Wysokość palmy min.: 1 m, 
max.: 3 m. Wysokość palmy nie jest brana pod uwagę przy ocenie. 
d) Prace powinny formą wykonania nawiązywać do tradycji i motywów charakterystycznych 
dla danej miejscowości, sołectwa, gminy Łoniów i regionu sandomierskiego. 
e) Prace wykonane z gotowych, kupionych elementów będą dyskwalifikowane. 
 
 
6. Kategorie konkursowe: 
I Kategoria – palmy indywidualne: 
1. dzieci i młodzież szkolna 
2. twórcy indywidualni - dorośli 
W tej kategorii ocenie podlegają prace dzieci i młodzieży szkolnej ( szkoła podstawowa) oraz 
twórców indywidualnych. 
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną palmę. 
II Kategoria – palmy grupowe: 
1. grupy przedszkolne, klasowe, szkolne, zespoły rodzinne (min. 3 osoby) itp., 
2. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, rady sołeckie itp. z terenu gminy Łoniów. 
Każda grupa może zgłosić do konkursu jedną palmę. 



7. Zgłoszenie do konkursu: 
Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Organizator Konkursu poprzez kartę zgłoszeniową 
stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu, przesłaną na adres  e-mail: gokloniow@interia.pl 
lub dostarczoną osobiście do dnia 20.03.2023; 
 
8. Termin składania prac: 
Prace należy dostarczyć do 29 marca (środa) 2023 r.(do godz. 16.00) do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łoniowie. 
Prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą 
informacje z danymi identyfikacyjnymi, tj.: 

a) imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy, klasa (w przypadku dzieci 
i młodzieży) (praca indywidualna) 

b) nazwa placówki, klasy, nazwa koła, stowarzyszenia, nazwa sołectwa, inna 
nazwa, telefon kontaktowy (praca grupowa). 

 
9. Ocena i nagrody: 
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów w dniu 30 marca 
2023 r. 
Ocenie prac podlegać będzie: 
a) zgodność z regulaminem konkursu, 
b) pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu, 
c) dobór materiałów i elementów zdobniczych, 
d) bogactwo użytych materiałów, 
e) estetyka wykonania. 
Uczestnicy konkursu zaproszeni są do zabrania palm z Gminnego Ośrodka Kultury w 
Łoniowie w dniu 2 kwietnia 2023 r. o godz. 1130, przeniesienia swojej palmy w uroczystym 
przemarszu, oraz uczestnictwa w Mszy św. w kościele św. Mikołaja w Łoniowie o godz. 1200. 
Po zakończeniu Mszy św. nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.  
 
10. Postanowienia końcowe: 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
organizatorów danych osobowych autorów oraz na publikację imienia i nazwiska 
autora/nazwy grupy autorów. 
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 
 
11. Kontakt: 
Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie: tel. 15 866 99 68, 608306793, e-mail: 
gokloniow@interia.pl  
Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie: e-mail: gbp@loniow.pl 
 
12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury  
w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów. 



2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu  
e-mail: iodo@loniow.pl                                                                         
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. B w celu  
i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu Na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 
Gminy Łoniów oraz w celach informacyjnych i promocyjnych. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz 
podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na 
podstawie zawartej umowy. 
5. Złożenie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem 
danych osobowych uczestników konkursu na stronach internetowych organizatorów oraz  
w prasie lokalnej i innych publikacjach. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi  
i jednolitym rzeczowym wykazem akt organizatorów, nie dłużej niż 5 lat. 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu 
do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy obowiązującego prawa. 
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia  
i uczestnictwa w konkursie. 
  



Załącznik nr 1 

Do Regulaminu  

Gminnego Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną Gminy Łoniów 2023 

Formularz zgłoszenia 

Najpiękniejsza Palma Wielkanocna Gminy Łoniów 2023 

1. Imię i Nazwisko 
autora pracy lub osoby 
reprezentującej pracę 

zespołową 

 

2. Adres 
autora pracy lub osoby 
reprezentującej pracę 

zespołową 

 

3. Numer telefonu 
autora pracy lub osoby 
reprezentującej pracę 

zespołową 

 

4.  Kategoria 
Wpisać właściwe: 

- praca indywidualna 
- praca zespołowa 

(nazwa organizacji, instytucji itp.) 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do 

celów organizacji Gminnego Konkursu Wielkanocnego „Najpiękniejsza Palma 

Wielkanocna Gminy Łoniów 2023” organizowanego przez Gminny Ośrodek 

Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Łoniowie oraz zapoznałem się z 

klauzulą informacyjną dotyczącą RODO załączoną do Regulaminu konkursu. 

 

……………………………………                                             ……………………………………………… 

     (Miejscowość i data)                                                                                     (czytelny podpis uczestnika konkursu) 


