
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W ALWERNI 

 
OGŁASZA GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 

NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 
 

 
 

1. Organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni 
 
   Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Alwernia  -  Beata Nadzieja-Szpila 
 
2. Misja i cele konkursu: 
 
- Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą    
  Palmową oraz Świętami Wielkanocnymi; 

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

- Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci, młodzież i dorosłych własnych pomysłów  
  i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia; 

- Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży; 

- Przekaz wartości i tradycji w rodzinie; 

- Rozwijanie kreatywności; 

 
3. Zadanie konkursowe 
 
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać palmę wielkanocną. 
Technika wykonania dowolna: przykładowe materiały do wykorzystania: żarnowiec, bukszpan, 
bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła, papier kolorowy itp.  
Prace konkursowe nie mogą przekraczać 1m (100 cm) wysokości. 
 
4. Terminy: 
 
Ogłoszenie konkursu plastycznego 10.03.2021r. 
Ostateczny termin zgłaszania prac mija w dniu  24.03.2021r. o godzinie 16:00 
 
5. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury konkursu jest 
ostateczna.  
 
6. Wyniki konkursu zostaną przekazane w terminie do 26.03.2021r. telefonicznie lub mailowo oraz 
będą opublikowane na stronie internetowej i facebooku Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni. 
 
7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Niedzielę Palmową, 28.03.2021r. podczas 
JARMARKU WIELKANOCNEGO na rynku w Alwerni. 
 
8. Prace konkursowe będzie można zobaczyć oraz odebrać 28.03.2021r. po rozdaniu nagród 
podczas JARMARKU WIELKANOCNEGO w rynku w Alwerni lub po 28.03.2021r. w siedzibie 
Samorządowego Ośrodka Kultury. 
 
9. Zasady uczestnictwa: 
 
Uczestnikami Konkursu mogą być: dzieci, młodzież i dorośli - mieszkańcy gminy Alwernia. Każdy z 
uczestników może dostarczyć jedną pracę konkursową. 
 
 



Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Samorządowego Ośrodka Kultury – 
Alwernia, Rynek 3. Do wykonanej pracy należy przymocować informację z imieniem  
i nazwiskiem autora oraz kategorią wiekową.  
 
 
10. Kategorie wiekowe: 
 

I. Urodzeni w 2013 r. i później 
II. Urodzeni w latach 2010 - 2012 

III. Urodzeni w latach 2006 - 2009 
IV. Urodzeni w latach 2003 - 2005 
V. Urodzeni w 2002r. i wcześniej 

 
11. Do każdej pracy konkursowej musi być dołączona wypełniona KARTA OPISOWA 
stanowiącą załącznik nr 1 do Regulamin, podpisana ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu (w przypadku osoby niepełnoletniej) lub załącznik 
nr 3 do Regulaminu (w przypadku osoby dorosłej). 
 
12. Prawa autorskie 
 
a) Poprzez dostarczenie prac, Uczestnicy konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice 
lub prawni opiekunowie) przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych 
prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
b) Organizator konkursu uzyskuje prawo do ekspozycji prac konkursowych. 
 
13. Dane kontaktowe: 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni 
Rynek 3 
32-566 Alwernia 
 
tel.: 12 283 19 87 
e-mail: konkursy@sokalwernia.home.pl 
www.sok.alwernia.pl 
 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
 

14. ODDANIE PRAC NA KONKURS JEST RÓWNOZNACZNE Z UZNANIEM WARUNKÓW 
NINIEJSZEGO REGULAMINU. 
 
 
 
  

Serdecznie zapraszamy do udziału. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sok.alwernia.pl/


 
 
 

Załącznik nr 1 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

Do konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Alwernia 

„KOLOROWA PALMA WIELKANOCNA” 

 

1.Imię i nazwisko uczestnika    ……………………..……………………………………………… 

2. Kategoria wiekowa: 

(rzymska cyfra od I do VI – patrz punkt 10 regulaminu)  ……………………… ………….…   

3. Nazwa szkoły lub miejscowości  ………………………….…………..………….. …….……... 

 

4. e-mail kontaktowy ………………………………………………………………………….. …….. 

 

5. telefon kontaktowy ………………………………………………………………………… ….….. 

6. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ……………..……………………………….. …….… 

 

 

                                                 …………………………………..…………………...  
                                                             czytelny podpis uczestnika /lub osoby zgłaszającej  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 2  

WYRAŻENIE ZGODY 

(osoba niepełnoletnia) 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………...……. w konkursie 

organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni. Jednocześnie akceptuję REGULAMIN konkursu plastycznego dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych z terenu gminy Alwernia „KOLOROWA PALMA WIELKANOCNA” 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z organizacją konkursu oraz działalnością Samorządowego 

Ośrodka Kultury w Alwerni (SOK) danych osobowych mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na: przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów  

na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, profilu facebookowym SOK w ramach organizacji  

i udziału w konkursie, zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, gazetkach, płytach CD, ich publikację prasową,  

a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych i innych związanych z działalnością SOK z udziałem mojego dziecka, a także w celach 

promocyjno-marketingowych organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

  

I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem 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) 

(Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 

1781) przez upoważnionych pracowników i osoby z Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni celem uczestnictwa w konkursie. Jednocześnie 

oświadczam, że zgodnie z art. 13 RODO zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Samorządowy Ośrodek Kultury. 

2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Beaty Kucharczyk  – adres 

kontaktowy e-mail: iod@sokalwernia.home.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  art. 6 ust.1 lit a RODO w celu realizacji zadań związanych z wspieraniem i promocją 

twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych kultury, zgodnie Ustawą z dnia 25 października 1991r.   

o organizowaniu  i prowadzeniu działalności  

4. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie oraz promocji działalności 

SOK 

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem oraz promocją ruchu artystycznego w gminie Alwernia. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 

7. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji   

                międzynarodowej. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 

11.  Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania zdjęć opublikowanych na portalu, lecz zdjęcia pozostają niezbywalną 

własnością umieszczających.  

12.          Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa. 

  

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka dot. umieszczania zdjęć, filmów i materiałów 

fotograficznych zawierających wizerunek mojego dziecka podczas udziału w konkursie poprzez: zwielokrotnienie, utrwalanie, kopiowanie, 

publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie 

www.sok.alwernia.pl, oraz Facebook.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Alwernia 

„KOLOROWA PALMA WIELKANOCNA” organizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni i akceptuję jego treść. 

        

 

     

     ……………………………… 
        Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
 
 
 
 

mailto:iod@sokalwernia.home.pl


 
 
 
 

Załącznik nr 3 
 

WYRAŻENIE ZGODY 
(osoba pełnoletnia) 

 
 

Ja niżej podpisany  (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wyrażam zgodę na udział w  konkursie organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni. Jednocześnie akceptuję REGULAMIN 

konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Alwernia „KOLOROWA PALMA WIELKANOCNA” 
 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z działalnością Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Alwerni (SOK) i udziałem w zajęciach organizowanych przez SOK, moich danych osobowych  zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 
  
Wyrażam zgodę na: przetwarzanie i wykorzystywanie mojego wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów na stronie internetowej 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni,  profilu facebookowym ośrodka kultury w ramach organizacji i udziału w zajęciach stałych, 
imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz warsztatach, zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, gazetkach, płytach CD, 
ich publikację prasową, a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych i innych związanych z działalnością Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Alwerni, z moim udziałem, a także w celach promocyjno-marketingowych organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 4 
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
  
I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781) przez upoważnionych pracowników i osoby z Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni 
celem uczestnictwa w zajęciach stałych, imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz warsztatach. Jednocześnie oświadczam, że 
zgodnie z art. 13 RODO zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury, Rynek 3, 32-566 Alwernia. 
2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Beaty Kucharczyk   

– adres kontaktowy e-mail iod@sokalwernia.home.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  art. 6 ust.1 lit a RODO w celu realizacji zadań związanych z wspieraniem i 

promocją twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 
1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

4. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w w/w zajęciach stałych, 
imprezach i wydarzeniach kulturalnych, warsztatach oraz promocji ruchu artystycznego w gminie Alwernia. 

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z zajęciami stałych, imprezami i wydarzeniami 
kulturalnymi oraz warsztatami oraz promocją ruchu artystycznego w gminie Alwernia. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
11.  Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania zdjęć opublikowanych na portalu, lecz zdjęcia pozostają 

niezbywalną własnością umieszczających.  
12.          Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa. 
  
II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku dot. umieszczania zdjęć, filmów i materiałów 

fotograficznych zawierających mój wizerunek podczas udziału w konkursie poprzez: zwielokrotnienie, utrwalanie, kopiowanie, publiczne 

udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie www.sok.alwernia.pl, 

oraz Facebook. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Alwernia 

„KOLOROWA PALMA WIELKANOCNA” organizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni i akceptuję jego treść. 
        

 
         ……………………………… 

                                czytelny podpis uczestnika konkursu 
 

mailto:iod@sokalwernia.home.pl

