Regulamin Konkursu na Najładniejszą Palmę Wielkanocną
Organizatorem Konkursu na Najładniejszą Palmę Wielkanocną jest Wójt Gminy Sobienie-Jeziory
i Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorach. Konkurs skierowany jest do mieszkańców
Gminy Sobienie-Jeziory.
1.

Cele konkursu
 Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych;
 Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
 Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
 Prezentacja wartości i tradycji ludowych;
 Integracja społeczności lokalnej;
 Promocja dorobku kulturowego wsi.

2.

Zadanie konkursowe
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne z naturalnych
materiałów, tj. żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wstążki, bibuła itp.
Wysokość palmy nie może przekroczyć 50 cm.

3.

Warunki konkursu
1) Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie
gminy Sobienie-Jeziory bez ograniczeń wiekowych.
2) Prace konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie lub grupowo.
3) Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w czterech kategoriach wiekowych:
 I: dzieci przedszkolne i kl. „0”,
 II: dzieci z kl. I-IV,
 III: dzieci z klas V-VII i gimnazjalnych,
 IV: młodzież szkół średnich i dorośli.

4.

Miejsce i termin składania prac:
Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorach, ul. Duży Rynek 25, w godzinach pracy
placówki w terminie do 15 marca 2018 roku.

5.

Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy,
zawierające następujące informacje:
– imiona i nazwiska twórców palmy,
– nazwę i adres placówki, klasa/adres zamieszkania,
– imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)
– pełną nazwę koła, organizacji.

6.

Ocena prac
1) Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, w szczególności gotowe palmy wielkanocne,
wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych, zostaną odrzucone.
2) Kryteria oceny prac:
– zgodność z regulaminem konkursu,
– pomysłowość i inwencja twórcza,
– dobór materiałów i elementów zdobniczych,
– zróżnicowanie użytych materiałów,
– estetyka wykonania pracy.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Kiermaszu Wielkanocnego w dniu 18
marca 2018r. o godz. 14.00 w sali budynku OSP Sobienie-Jeziory, ul. Duży Rynek 25.

8. Postanowienia końcowe
1) Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jej nieodpłatne wykorzystywanie
do niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
do publikacji zdjęć prac zgłoszonych do konkursu, a w szczególności zamieszczania ich na
stronach internetowych, w social mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane
autora (imię i nazwisko).
2) Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana osobiście.
3) Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
5) Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania
przyczyny.
7) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., t.j.:
Dz. U. z 2016r., poz.922).
8) Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz
warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie
do Organizatora.
9) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych(t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 880).
10) Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobieniach
-Jeziorach, ul. Duży Rynek 25, 08-443 Sobienie-Jeziory, nr tel. (25) 685 84 92.

