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REGULAMIN KONKURSU 

pt. „Raszyńskie Palmy Wielkanocne 2023” 

XXII Konkurs Palm Wielkanocnych 

 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM KULTURY RASZYN 

 

 

§1 

Patronat i organizator Konkursu 

 

Konkurs „Raszyńskie Palmy Wielkanocne 2023” odbywa się pod patronatem Wójta 

Gminy Raszyn Pana Andrzeja Zaręby oraz Księdza Prałata Zdzisława Karasia, 

Proboszcza Parafii św. Szczepana w Raszynie. Organizatorem Konkursu jest 

„Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie. 

 

§2 

Cele Konkursu 

 

Celem konkursu jest: 

-  kulturalnych obrzędów tradycji ludowej wicia palm wielkanocnych na terenie Gminy 

Raszyn, 

-  rozwijanie zbiorowej aktywności twórczej mieszkańców Gminy Raszyn, 

-  rozbudzanie zainteresowań tradycją tworzenia palm wielkanocnych oraz zwyczajów 

wielkanocnych, 

-  prezentacja talentów twórczych mieszkańców Gminy Raszyn. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział indywidualni mieszkańcy Gminy Raszyn, a także 

zespoły wykonawców (klasy szkół podstawowych, grupy dzieci przedszkolnych, 

kluby seniora, koła gospodyń wiejskich). 

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszeniowy.  

4. Palma powinna być uwita głównie z żywych roślin i zasuszonych kwiatów. 
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5. Palmy wykonane wyłącznie z kwiatów sztucznych nie zostaną zakwalifikowane do 

konkursu. 

6. Palma powinna mieć rozwidloną kiść. 

7. Palma powinna być opatrzona tekturową metryczką o wymiarach około 5 x 9 cm, na 

której należy umieścić pismem drukowanym: 

a) imię i nazwisko twórcy indywidualnego 

b) klasa, nazwa klubu, szkoły, przedszkola, adres (dotyczy wykonawców 

grupowych). 

8. Palmy wraz z dołączonym formularzem należy dostarczyć do dnia 31 marca2023r. 

do godz. 12.00 Centrum Kultury Raszyn w Raszynie, Al. Krakowska 29A 

9.  Organizatorzy dokonują zwrotu palm od 2 kwietnia 2023 roku. Palmy należy 

odebrać osobiście. 

 

§4 

Kryteria oceny 

 

1. Zgodność z techniką i wytycznymi wykonywania palmy wielkanocnej zawartymi 

w §3 regulaminu. 

2. Estetyka i oryginalność. 

§5 

Komisja Konkursowa 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

 

§6 

Nagrody 

 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2023 roku. 

2. Laureaci Konkursu otrzymują karty podarunkowe. 

3. Odbiór nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora konkursu (CKR) w terminie do 

dnia 30 kwietnia 2023 roku. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin oraz formularz zgłoszenia wykonawcy indywidualnego 

dostępne są w siedzibie Centrum Kultury Raszyn a także na stronie internetowej 

www.ckr.raszyn.pl oraz na facebooku https://www.facebook.com/RaszynCentrum

Kultury/ . 

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 

przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec przy dołożeniu należnej staranności. 

4. Centrum Kultury Raszyn, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe 

zawarte w formularzu zgłoszenia do Konkursu oraz metryczce dołączonej do palmy 

wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane nie są przekazywane żadnym 

odbiorcom w myśl  Art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Wydarzenia 

organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są 

dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią 

rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www CKR lub 

przekazywane mediom. 

http://www.ckr.raszyn.pl/
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