
  

 

 

 

 

REGULAMIN III GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„KWIETNO PALMA WIELKANOCNA” 

„Na trzy niedziele przed Wielkanocą chłopcy zrywali gałązki wierzby i brzozy.  

Wstawiano je do wiadra, stojącego w kuchni, aby witki brzozowe wypuściły  

listki i bazie wierzbowe srebrzystego koloru(…)” 

Jan Chłosta Studia Warmińskie XLIII (2006) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa im. M. Zientary-Malewskiej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi  w Dywitach i Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” we współpracy z parafią w Dywitach, 

Przewodniczącą Rady Gminy Dywity i Sołectwem Dywity. 

2. Termin przekazywania prac: do 22.03.2018r. do godz. 12:00  do Szkoły Podstawowej w Dywitach (tel. do 

organizatorów: 89-5120-126). Prace należy przekazać lub przesłać na adres Szkoła Podstawowa w 

Dywitach . Obowiązuje data wpływu pracy konkursowej do organizatora. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu: 25.03.2018r.(Niedziela Palmowa). 

4. Konkurs odbywa się na terenie Gminy Dywity. 

 

§ 2 

Przedmiot i cele konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej warmińskiej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem 

wyłącznie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych. 

2. Cele konkursu: 

●  popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych, 

●  pogłębianie więzi z regionem warmińskim, 

● pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; materiałów i              

technik jej wykonania oraz form zdobienia, 

●  rozwijanie kreatywności, 

●  pogłębianie umiejętności plastycznych, 
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●  pobudzanie aktywności  twórczej. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej mieszkającej i/lub uczącej się na terenie gminy               

Dywity. 

 

§ 4 

Warunki udziału 

1 Akceptacja Regulaminu Konkursu. 

2 Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej zgodnej z Regulaminem. 

3 Przytwierdzenie kartki  zawierającej następujące informacje: 

-Nazwa szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko autora lub klasa (praca indywidualna, zbiorowa) i imię i                

nazwisko opiekuna. 

4 Ogłoszenie wyników  25.03.2018r. 

 

§ 5 

Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród 

1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową w skład której             

wejdą: Urszula Derlacz- sołtys Dywit, Sabina Robak- przewodnicząca Rady Gminy Dywity, Łukasz            

Ruch- znawca tradycji i gwary warmińskiej. 

2. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem (m.in.            

wszelkie elementy z tworzyw sztucznych).  

3. Prace ocenione zostaną w 3 kategoriach wiekowych: 

I.  przedszkola  

II. I-III SP, 

III. IV- VII SP i II- III gimnazjum  

4. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy miejsca (od I do III). 

5. Ponadto, w dniu 25.03.2018r.(Komisja Konkursowa wybierze jedną tradycyjną palmę wielkanocną,          

która otrzyma Nagrodę Specjalną (Nagroda Sołtysa Gminy Dywity). 

6. Przy wyborze tradycyjnej palmy wielkanocnej  Komisja zastosuje następujące kryteria oceny: 

●  dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych związanych z regionem 

●  estetyka wykonania  

●  walory artystyczne pracy 

7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe w dniu rozstrzygnięcia           

2 
 



konkursu 25.03.2018r. 

8. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 

§ 7 

Ogłoszenie wyników 

1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 25.03.2018r.po           

Mszy św., która rozpocznie się o 11:30 w kościele świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w                

Dywitach.  

2. Laureaci są zobowiązani do odbioru nagrody osobiście lub przez opiekuna oraz dokonania            

potwierdzenia odbioru nagrody.  

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na             

stronie www.spdywity.edu.pl  w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz              

Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach                  

pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,                

wydawanych przez Organizatora oraz w internecie. 

2. Prace przechodzą na rzecz Szkoły Podstawowej w Dywitach i Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” i mogą              

zostać wykorzystane na cele charytatywne (licytacja, aukcja, sprzedaż). 

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez            

Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach            

publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei            

konkursu. 

4. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Od decyzji organizatora nie           

przysługuje odwołanie 

6. Osoby odpowiedzialne ze strony Organizatora: Joanna Żach, Lidia Bielińska, Mariola Grzegorczyk. 

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres mailowy: asiazach@interia.pl 

7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu. 

. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE 

PLASTYCZNYM NA  „KWIETNĄ PALMA WIELKANOCNA” 

L.P. Imię i nazwisko ucznia wiek klasa Imię i nazwisko opiekuna, pod 

kierunkiem którego wykonano 

pracę; adres mail, tel. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Nazwa szkoły ……………………………………………………………….. 
 
Adres do korespondencji ……………………………………………………. 
 
 
Prosimy wypełnić drukowanymi literami. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

M E T R Y C Z K A  P R A C Y 
 
...................................... 
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY 
 
.................................... 
WIEK /KLASA 
 
................................... 
 
.................................... 
DOKŁADNY ADRES SZKOŁY 
(do korespondencji) 
 
................................................. 
Imię i nazwisko opiekuna pod którego  
kierunkiem została wykonana praca 
 
.................................... 
Należy wypełnić większymi, drukowanymi  
literami, pismem czytelnym 
 

 
...................................... 
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY 
 
................................... 
WIEK /KLASA 
 
.................................... 
 
.................................... 
DOKŁADNY ADRES SZKOŁY 
(do korespondencji) 
 
................................................... 
Imię i nazwisko opiekuna pod którego  
kierunkiem została wykonana praca 
 
.................................... 
Należy wypełnić większymi, drukowanymi  
literami, pismem czytelnym 
 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 
Zgoda  rodzica /opiekuna  prawnego  autora  pracy na  przetwarzanie  i  publikację 
danych osobowych 
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska 
mojego dziecka  
 
..................................................................................................................... * 
w związku z jego udziałem w Konkursie Plastycznym „KWIETNO  PALMA WIELKANOCNA” 
organizowanym przez  Zespół Szkół w Dywitach i Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” we wszelkich 
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również 
zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych umieszczonych w 
zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem 
świadoma/my dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y o prawie 
wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi 
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zmianami) 

........................................................................................................................ 
data i czytelny podpis * imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego autora pracy autora pracy 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i 
rozpowszechnianie nadesłanej pracy.  
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
..................................................................................................*  
w Konkursie Plastycznym „KWIETNO  PALMA WIELKANOCNA” organizowanym przez  Zespół 
Szkół w Dywitach i Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”. Oświadczam, że zapoznałem/am się 
z regulaminem oraz akceptuję  jego warunki. Przekazuję nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu 
prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej pracy oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie 
przesłanej pracy.  
  
 
 
........................................................................................................................ 
data i czytelny podpis * imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego autora pracy autora pracy 
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