
 

 

GOK . 4121 . 003 . 2021 

GOK . ZD . 012 . 2020 

 

ZARZĄDZENIE  4/2021 

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

„PROMYK” 

Z DNIA 22 MARCA 2021 ROKU 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Online  

„Tradycyjna Palma Wielkanocna 2021” 

 

 

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz §5 Statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury „Promyk” będącego załącznikiem Uchwały Rady Gminy Wilkowice 

IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się Regulamin Konkursu „TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA 

2021”, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Administracji i Kultury Justynie 

Hałaczkiewicz. 

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Kierownik ds. 

Administracji i Kultury wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”. 

 

§ 3 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

do zarządzenia 4/2021  

z dnia 22.03.2021 roku 

 

REGULAMIN KONKURSU ONLINE 
„TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA 2021” 

 
§ 1 

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą w Bystrej, ul. J. Fałata 2k, zwany dalej 
Organizatorem ogłasza konkurs online „PALMA WIELKANOCNA 2021”, zwany 
dalej konkursem. 
 

§ 2 
Cel konkursu 

 
1. Podtrzymywanie tradycji regionalnych. 
2. Zachęcanie mieszkańców Gminy Wilkowice do działalności twórczej. 
3. Odkrywanie talentów twórczych wśród społeczności lokalnej. 
4. Prezentacja twórczości mieszkańców Gminy Wilkowice 

 
§ 3 

Przedmiot konkursu 
 

1. Przedmiotem konkursu jest autorskie wykonanie palmy wielkanocnej. 
2. Wysyłając fotografie w konkursie Uczestnik potwierdza tym samym, że jest 

to samodzielnie wykonana palma wielkanocna. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich. 

3. W celu  potwierdzenia autentyczności zdjęcia, prosimy do fotografowanej 
palmy dołączyć kartonik z napisem ”GOK PROMYK -  KONKURS PALM 2021”. 

4. Akceptowane są fotografie wyłącznie kolorowe. 
5. Oryginalne zdjęcia nie mogą być poddane obróbce cyfrowej. 
6. Na zdjęciach nie może być: podpisów, znaków wodnych czy innych 

identyfikatorów. 
§ 4 

Uczestnicy konkursu 
 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Wilkowice. 
2. W imieniu osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie zdjęcia 

przesyła rodzic lub opiekun prawny. 
 
 



 

 
 

3. W związku ze specyfiką konkursu pracownicy i współpracownicy GOK 
„PROMYK” mogą brać w nim udział jednak wtedy nie mogą być członkiem 
jury konkursowego. 

 
§ 5 

Zasady udziału w konkursie 
 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i nie wymaga składania 
deklaracji uczestnictwa. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać jedno bądź dwa wyraźne zdjęcia 
całej palmy i przesłać go/je na adres mailowy gokpromyk@gmail.com wraz z 
imieniem i nazwiskiem wykonawcy/wykonawców palmy, numerem 
kontaktowym oraz miejscowością zamieszkania. (ZDJĘCIA BEZ podanych 
danych i numeru kontaktowego nie będą oceniane). 

3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 zdjęcia palmy.  
4. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu. 
5. Z chwilą doręczenia fotografii lub pliku jpg, zgodnie z regulaminem 

Organizatorowi, Organizator nabywa własność fotografii lub pliku jpg 
zgłoszonego przez Uczestnika na konkurs i uzyskuje licencję niewyłączną 
upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego publikowania pracy 
konkursowej na następujących polach eksploatacji:  
a) na stronie internetowej organizatora i w multimediach, 
b) prezentacji odbitki lub druku fotografii cyfrowej w ramach wystawy 

pokonkursowej oraz wystaw reklamujących Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” oraz Gminę Wilkowice, 

c) umieszczenia reprodukcji fotografii np. w katalogu prezentującym prace 
konkursowe, w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych 
Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” oraz Gminy Wilkowice, które będą 
mogły być sprzedawane przez Organizatora. 

6.  Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że 
zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie 
utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku 
osób przedstawianych na fotografii. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia 
osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, 
przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu. 
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§ 6 

Ocena prac 
 

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych  
w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane trzyosobowe Jury, które 
przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.  

3. W skład Jury nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu. 
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
5. Przy ocenie jury będzie zwracało przede wszystkim uwagę, aby palmy nie 

odbiegały od swego pierwowzoru.  
6. Sposób wykonania palm powinien być zgodny z kanonami sztuki ludowej  

w naszym regionie. Tradycyjna palma wielkanocna nie powinna zawierać 
sztucznych kwiatów i gałązek. 

7. Jury będzie oceniać palmy pod kątem: 
a) użytego materiału: rośliny „wiecznie zielone” (jałowiec, bukszpan, tuja, 

barwinek, sosna, borówka), wierzbowe bazie, gałązki forsycji, itp. 
b) sposobu i oryginalności zdobienia: wstążki żakardowe lub gładkie 

materiałowe, wiązane na kokardę i mocowane na gałązkach, długie  
i luźno zwisające; ozdoby wykonane z bibuły marszczonej; jabłka, 
pomarańcze; formowane w kształt miotełkowaty, mocowane na kiju lub 
trzymane w ręku; 

c) estetyki wykonania: wszelkie warianty uwzględniające możliwości  
i fantazję autorów z równoczesnym zachowaniem tradycyjnych 
elementów pierwowzoru z naszego regionu. 

 
 

§ 7 
Nagrody 

 
1. Jury przyzna nagrody w zależności od zgłoszonych do konkursu palm 

(miejsca i wyróżnienia). 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeśli poziom 

zgłoszonych palm będzie niski.  
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które nie podlegaj 

zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
4. Nagrody, które nie zostaną odebrane w terminie do 30 dni od daty 

oficjalnego ogłoszenia wyników, przechodzą na własność Organizatora. 
 
 



 

 
 

5. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie 
majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej fotografii Uczestnika na 
następujących polach eksploatacji:  
a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora i w multimediach, 
b) wystawienia odbitki fotografii w ramach wystawy pokonkursowej oraz 

wystaw reklamujących Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” oraz Gminę 
Wilkowice, 

c) umieszczenia reprodukcji fotografii np. w katalogu prezentującym prace 
konkursowe, w materiałach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury 
„Promyk” oraz Gminy Wilkowice, które będą mogły być sprzedawane 
przez Organizatora.” 

 
§ 8 

Terminarz 
 

1. Prosimy o nadsyłanie fotografii konkursowych z palmami wielkanocnymi do 
29.03.2021. 

2. Fotografie przesłane po 29.03.2021 nie będą brały udziału w konkursie. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 31.03.2021 r. na 

stronie internetowej www.gokpromyk.pl i na profilu Facebook GOK 
„Promyk”. Laureaci konkursu o wygranej zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 
 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Osoby odpowiedzialne za konkurs: Komisarz konkursu Justyna 

Hałaczkiewicz  tel.: (33) 81 70 773, jhalaczkiewicz@gok.wilkowice.pl oraz 
sekretarz konkursu Łukasz Hola tel.: (33) 81 70 773, e-mail: 
lhola@gok.wilkowice.pl. 

2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury 
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
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