
 

GMINNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby 

dorosłe z terenu Gminy Bobowa do udziału w Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych. 

Palma jest symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Powinna być wykonana 

z naturalnych materiałów takich jak: gałęzie wierzby, bukszpanu, barwinka, borówki, cisu, 

widłaka, wikliny lub leszczyny z baziami, z jedliny, z gałązek malin lub porzeczki, a nawet 

z traw, mchów itp. Materiałem zdobniczym mogą być kwiaty wykonane z bibuły lub naturalne 

– suszone oraz prawdziwe wstążki. Elementy plastikowe są niewskazane jako obce tradycji. 

 

Regulamin Konkursu 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 

 

 § 2 

 

Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. 

 

§ 3 

 

Celem konkursu jest: 

 

1. Podtrzymanie tradycji wykonywania i strojenia palm wielkanocnych. 

 

2. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej oraz powrót do tradycji 

związanych  z okresem wielkanocny. 

3. Aktywizacja mieszkańców Gminy Bobowa w kierunku sztuki ludowej. 

 

§4 

 

Do konkursu można zgłaszać prace indywidualne i grupowe. 

Prace grupowe: wykonywane rodzinnie przez max. 5 osób.  

 

 

§ 5 

 

Ocenie podlegają następujące kryteria: 

- palmy ustrojone w kwiaty z bibuły, rośliny naturalne (np. bazie, bukszpan, jałowiec), 

wstążki, 

- kompozycja palmy, 

- staranność i pracochłonność wykonania, 

- wielkość palmy 

 



§ 6 

 

Jury przyzna jedną nagrodę główną i 7 wyróżnień (po jednym dla każdej miejscowości 

z gminy Bobowa). 

 

§ 7 

 

Termin i miejsce: 

 

1. Do konkursu należy przesłać dwa zdjęcia:  

a) sama palma  

b) zdjęcie plamy wraz z osobami, które ją wykonywały. 

2. Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na publikację wizerunku (załącznik do 

Regulaminu) należy przesłać do dnia 28 marca do godziny 00.00 na adres e-mail 

ck@bobowa.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Gminny Konkurs Palm 

Wielkanocnych” 

3. Wszystkie zgłoszone do konkursu palmy będą zaprezentowane na facebooku 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 

4. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 7 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00 na 

stronie: www.naszabobowa.pl, www.ck.bobowa.pl, 

https://www.facebook.com/CKiPGBobowa 

5. Palma, która otrzyma nagrodę główną zostanie wyeksponowana przed budynkiem 

Urzędu Miejskiego.  

6. W związku z sytuacją pandemiczną nagrody zostaną przesłane po wcześniejszym 

kontakcie ze zwycięzcą.  

 

§ 8 

Uwagi końcowe: 

 

1. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.naszabobowa.pl, 

www.ck.bobowa.pl i https://www.facebook.com/CKiPGBobowa  

2. Dodatkowych informacji udziela Organizator telefonicznie pod nr tel. 18 35 14 013 oraz 

mailowo: ck@bobowa.pl  

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fotografii prac  

w publikacjach związanych z konkursem „Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych”, 

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. 

U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

4. Administratorem danych jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa,   

ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa. 

5.  Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych  

 osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem: biuro@cbi24.pl 

6.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia,   

 i sporządzenia relacji zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

7.  Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie: 

-  publikacji wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika na stronach internetowych i na 

facebooku w celu przeprowadzenia konkursu. 

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie 

brak możliwości udziału w konkursie. 
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