
 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 

PALMĘ WIELKANOCNĄ 

O NAGRODĘ BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY 

1. Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach i Urząd Miasta  

w Lędzinach 

2. Celem konkursu jest 
 Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych 

 Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 

 Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci, młodzież oraz dorosłych z  terenu 

gminy Lędziny własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form 

jej zdobienia; 

 Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży; 

 Przekaz wartości i tradycji w rodzinie; 

 Integracja społeczności lokalnej. 

3. Zadanie konkursowe  

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne 

palmy wielkanocne. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na Placu farskim, w dniu 

14.04.2019 r. Opisane prace (imię, nazwisko, kategoria wiekowa, tel. kontaktowy) należy 

dostarczyć w tym samym dniu od 14:00 do godziny 15:30. przy scenie plenerowej na Placu 

farskim. 
Technika wykonania: materiały naturalne: bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, 

wydmuszki, bibuła itd. 

Uczestnicy konkursu dzieci, młodzież oraz dorośli, którzy mają pomysł na stworzenie 

oryginalnej i niepowtarzalnej palmy wielkanocnej.  
 

4. Warunki udziału: 

 wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej; 

 wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych; 

5. Kategoria wiekowa: 

* 10- 13 lat 

* 14- 18 lat 

* od 19 lat 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu: 14.04.2019r. Plac farski 

7. Ocena prac: 
 Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne 

regulaminem, a w szczególności: 

- gotowe palmy wielkanocne, 

- wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych, 

 Oceny prac dokonają uczestnicy Jarmarku wielkanocnego poprzez oddanie tylko 

jednego głosu na wybraną palmę w danej kategorii wiekowej, dodatkowo wyboru 

dokona komisja powołana przez Organizatora. Prace, które otrzymają najwięcej 

głosów zostaną nagrodzone (I miejsce w każdej kategorii).  



 

 

8. Kryteria oceny prac. 
Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: 

 zgodność z regulaminem konkursu, 

 pomysłowość i inwencję twórczą dzieci, młodzieży i uczestników konkursu, 

 dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 

 wielkość i bogactwo użytych materiałów, 

 estetykę wykonania pracy. 

9. Ochrona danych osobowych Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenie  Parlamentu  

Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  

osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych i  w  sprawie  

swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:1) 

Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   przetwarzanych   w   Miejskim   

Ośrodku   Kultury w  Lędzinach jest Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Lędzinach 

reprezentowana  przez Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, z siedzibą przy 

ulicy ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny.2) Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  

Osobowych  można  uzyskać  elektronicznie,  pisząc  na  adres e-mail: iod@mokledziny.pl 

lub pisemnie na adres Administratora.  3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą                       

w  związku przeprowadzeniem  konkursu  „ Na najładniejszą palmę wielkanocną”4) Odbiorcą 

Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty    przetwarzające    dane    osobowe    na    podstawie    stosownych    umów    

podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług 

teleinformatycznych oraz podmioty świadczące usługi  na  rzecz  Administratora  oraz  

zdjęcia  z konkursu  na „ Najładniejszą palmę wielkanocną”  będą  umieszczone na  stronie 

internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta Lędziny na profilu portalu 

Facebook Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miasta Lędziny, lokalna gazeta 

wydawana przez Urząd Miasta Lędziny.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 

przez okres 5 lat.6) W  granicach  przewidzianych  prawem  posiada  Pani/Pan  prawo  

dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  

przetwarzania,  przenoszenia  oraz  wniesienia  sprzeciwu  w  zakresie przetwarzania opartego 

na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. 7) W przypadku uznania, iż 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Okres przechowywania danych osobowych 1. Dane osobowe uczestników będą 

przechowywane jedynie w okresie niezbędnych do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.2. Po spełnieniu celu, dla którego 

Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

11.Prawo do cofnięcia zgody Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne 

jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej 



 

wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

12.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ,którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

13. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z: 

- art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);  

– Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawach autorskich  i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 

1191); 

– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025);  

– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);  

przez Administratora Konkursu, dla celów związanych  z realizacją i promocją wydarzenia. 

14. Postanowienie końcowe- Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  publikację  imienia                

i  nazwiska,  a  także swojego wizerunku mediach(strona internetowa MOK, Urzędu Miasta 

Lędziny, Facebook).Przystępując do konkursu uczestnik i jego prawny opiekun akceptują 

postanowienia regulaminu. 

15. Kontakt: 
Miejski Ośrodek Kultury : 32 326 78 33, sekretariat@mokledziny.pl 


