
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO  

Palma wielkanocna 

 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1) kultywowanie tradycji regionalnych związanych ze świętami Wielkanocnymi, 

2) rozwijanie zdolności twórczych, 

3) kształtowanie wyobraźni, 

4) podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji świątecznych. 

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

1) Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim. 

Adres Organizatora: 

Brzezinka ul. Sportowa 9,  

32-600 Oświęcim  

2) Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: 

Weronika Sporysz, tel. (33) 843 10 75 

e-mail: oksir@oksir.gminaoswiecim.pl   

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1) Temat konkursu: Palma wielkanocna 

2) Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane przez Ośrodek Kultury Sportu i 

Rekreacji Gminy Oświęcim. 

3) Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy Oświęcim. 

4) Palmy należy dostarczyć w dniu 2 kwietnia 2023r. do sali Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Broszkowicach, w godzinach: 13:45 - 14:45. 

5) Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie 

przedstawianymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

6) Prace zgłoszone do Konkursu nie będą  przechowywane przez organizatora. Prace 

można odebrać osobiście wyłącznie w dniu 2 kwietnia 2023r. w trakcie trwania 

imprezy kulturalnej „ Spotkania z Tradycją Świąteczną – Wielkanoc 2023”. Prace 

nieodebrane zostaną przekazane dla Stowarzyszeniu Pozytywni – aukcje 

charytatywne. 

7) Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

8) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Kultury Sportu i 

Rekreacji Gminy Oświęcim www.oksir.gminaoswiecim.pl. 

http://www.oksir.gminaoswiecim.pl/
http://www.oksir.gminaoswiecim.pl/


9) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

10)  Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, którą powołuje 

Dyrektor OKSiR.  

2) Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: indywidualna i grupowa.  

3) Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

 jakość wykonania i oryginalność pracy 

 stopień trudności wykonania 

 walory estetyczne 

 zgodność z polską tradycją wielkanocną 

4) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1) Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach Konkursu w trakcie trwania 

imprezy po g. 15:00. Prace laureatów, jak również pozostałe prace , będą 

prezentowane podczas cyklicznej imprezy „ Spotkania z Tradycją Świąteczną -

Wielkanoc 2023” w dniu 2 kwietnia 2023 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Broszkowicach.  

 

§ 6 

Nagrody główne i dodatkowe 

1) Organizator przewiduje nagrody w obu kategoriach.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe  

1. Podczas Konkursu prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna, na której może 
być utrwalony wizerunek jego uczestnika. 
Fotografie te mogą zostać opublikowane na oficjalnej stronie internetowej OKSiR 
(www.oksir.gminaoswiecim.pl) i Gminy Oświęcim (tj. www.gminaoswiecim.pl),  a 
także na Facebooku tych podmiotów oraz na łamach gazety „Oświęcimska Gmina”. 

2. Osoba, która chce przystąpić do Konkursu, wyraża zgodę na publikację jego wizerunku 
w ww. mediach. 

3. Przystępujący do udziału w Konkursie wyrażają także zgodę na przetwarzanie przez 
OKSiR danych osobowych uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu oraz jego 
udokumentowania. 

4. Uczestnik Konkursu (twórca) przenosi na rzecz OKSiR nieodpłatnie i bez ograniczeń 
czasowych prawa autorskie do zgłoszonej pracy (utworu), i korzystania z niego w 
następujących polach : utrwalania i rozpowszechniania publicznego w mediach 
wymienionych w ust.1. 
Ponadto, w przypadku nie odebrania swojej pracy w dniu Konkursu, Uczestnik 
Konkursu wyraża  zgodę na jej nieodpłatne przekazanie Stowarzyszeniu Pozytywni w 
celu przeprowadzenia aukcji charytatywnej. 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 

 


