
REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ 
 

I.    Organizator konkursu: Muzeum Złota i Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji. 

2. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi                            

oraz rozwijanie wrażliwości i doskonalenie umiejętności plastycznych. 

3. Konkurs jest indywidualny, adresowany do dzieci i młodzieży ze złotoryjskich szkół i przedszkoli. 

4.  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ręczne tradycyjnej palmy wielkanocnej. 

5. Do wykonania palmy należy użyć naturalnych tworzyw (suszonych kwiatów, zielonych gałązek, 

papier, bibuła, pasmanteria itp.).  

6. Minimalna wysokość palmy 30 cm. 

7. Maksymalna wysokość palmy 70 cm. 

8. Kategorie konkursowe: 

      Grupa A: przedszkolaki 

      Grupa B: klasy 1 – 3 Szkoła Podstawowa 

      Grupa C: klasy 4 – 6 Szkoła Podstawowa 

      Grupa D: klasy 7 - 8 Szkoła Podstawowa 

      Grupa E: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

9.Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie tylko 1 palmę (prace zbiorowe nie będą oceniane), 

która musi być starannie podpisana! (metryczka przymocowana do palmy zawierająca 

podstawowe informacje o wykonawcy).  

 

Imię i nazwisko Kategoria konkursowa Nazwa szkoły, telefon. 

   

 

10. Palmę należy dostarczyć do 26 marca 2019 r. do Muzeum Złota wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszenia. Prace po tym terminie nie będą przyjmowane. 

11. Prace oceni Komisja powołana przez organizatorów, która przyzna nagrody. 

12. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów: 

- walory artystyczne 

- kreatywność 

- oryginalność 

- nawiązanie do tradycji 

- estetyka wykonania 

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

13. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 kwietnia (sobota) o godz. 10.00                                                   

w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji podczas V Wiosennego Jarmarku Świątecznego, po 
przemarszu ulicami miasta laureatów konkursu ze swoimi palmami.                            

 

 

 



 

ADRES DOSTARCZENIA PALMY 

                Muzeum Złota                                                 

                ul. Zaułek 2                                                     

                59-500 Złotoryja                                             

                tel. 76/8782985                                               

                e-mail: muzeumzlota@o2.pl 

. 
INFORMACJE: 
               tel. 76/8782985 

 
Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu również na stronie: www.zokir.pl, 

www.facebook.com/muzeumzlota 
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs na Palmę Wielkanocną 

 

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

........................................................................................................................................................ 

 Kategoria konkursowa: 

........................................................................................................................................................ 

 Adres pocztowy/szkoła: 

........................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................ 

 Telefon /e-mail 

........................................................................................................................................................ 

  

    Uwaga ! Kartę należy wypełnić czytelnie i dostarczyć wraz z pracą. 

     

 

mailto:muzeumzlota@o2.pl
http://www.zokir.pl/
http://www.facebook.com/muzeumzlota


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU  

NA PALMĘ WIELKANOCNĄ – OŚWIADCZENIE OPIEKUNA,                              

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

(Imię, nazwisko i adres zamieszkania opiekuna/ rodzica)  

…….……………………………………………………......................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

Działając jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej: 

……………………………………………………………………………………………., 

(imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka) 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu na „Palmę Wielkanocną”,  

organizowanego przez Muzeum Złota - Dział Muzealny Złotoryjskiego Ośrodka Kultury               

i Rekreacji i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na udział           

syna/córki, podopiecznego/podopiecznej w Konkursie.   

2. Wyrażam zgodę oraz upoważniam Organizatora do nieodpłatnego korzystania z Pracy                

konkursowej Dziecka w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i jego promocji                  

a w szczególności do: publicznego wystawiania, wyświetlania i prezentacji Pracy                

konkursowej (w tym na stronach internetowych, w mediach społecznościowych),                       

wytwarzania egzemplarzy Pracy konkursowej techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową. Zapisywania Pracy konkursowej w pamięci                     

komputera lub sieci informatycznej w celu późniejszego wykorzystania przez Organizatora,                      

rozpowszechniania Pracy konkursowej, w szczególności poprzez prezentowanie Pracy               

w postaci ilustracji, zdjęć, jak również publikowanie prac konkursowych filmowanie,                   

fotografowanie oraz wykorzystanie przez Organizatora wizerunku mojego oraz Dziecka                

w związku z prowadzeniem fotorelacji, wideorelacji z przeprowadzenia konkursu                     

jak również na przetwarzanie danych osobowych dziecka na stronach internetowych                       

Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27.04.2016 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 osobowych) tzw. RODO 

(Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016).  

3. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego 

wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. 

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową od Organizatora dot. 

Konkursu.  

 

      Zgodnie z art. 13 RODO, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5  

                59-500 Złotoryja, NIP: 694-000-72-83 informuje, iż: 

1) dane osobowe Pana/Pani dziecka/podopiecznego w zakresie obejmującym imię               

i nazwisko, wiek, kategorię, adres, oraz nazwa i adres szkoły będą przetwarzane             

w celu uczestnictwa w Konkursie i jego promocji  oraz w celach realizacji zadań 

statutowych ZOKiR - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia                                       

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

2) podstawą przetwarzania danych jest zgoda opiekuna uczestnika, wyrażona poprzez             

złożenie swojego podpisu pod niniejszą informacją zgodnie z art. 9 ust.2 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.   



3) administratorem danych osobowych jest Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji,                   

pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja, NIP: 694-000-72-83, tel. 76/8783374;                         

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zlotoryja.pl, tel. 76 8779164  

4) ma Pan/Pani prawo dostępu do treści danych dziecka oraz ich poprawiania, usunięcia, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do        

organu nadzorczego; opiekunowi uczestnika konkursu przysługuje prawo do wycofania 

zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, dane osobowe będą przetwarzane 

przez czas organizacji konkursu lub przez okres przedawnienia roszczeń                         

przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego;  

5) odbiorcami danych osobowych dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione                      

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

6) podanie danych dziecka jest dobrowolne, ale jest niezbędne do organizacji    Konkursu               

i uczestnictwa w Konkursie, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w  Konkursie na „ Palmę Wielkanocną”. 

7) przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne celem ustalenia praw autorskich do 

Prac konkursowych, a także rozliczenia przyznanych nagród zgodnie z warunkami                           

Konkursu 

             

 

………………………………………….                    …………………………………………..  

 nr telefonu opiekuna, rodzica                                       czytelny podpis opiekuna uczestnika 
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MUZEUM ZŁOTA                                     
ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 

         ZAPRASZAJĄ DZIECI I MŁODZIEŻ                                 
            DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

 
Termin dostarczenia prac: 26 marca 2019 
Miejsce dostarczenia prac: Muzeum Złota 
                                      Ul. Zaułek 2 

Informacje pod nr tel. 76/8782985  i  534172700                                                    
Regulamin na stronie www.zokir.pl                  

                                  www.facebook.com/muzeumzlota 

                                              

http://www.zokir.pl/
http://www.facebook.com/muzeumzlota

