REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ WIELKANOCNĄ PALMĘ
Cel konkursu:
1. Promocja i podtrzymywanie tradycji wykonywania Palm Wielkanocnych.
2. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji
kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkanocy.
3. Propagowanie tradycji Świąt Wielkanocnych oraz pogłębienie wiedzy na temat
symboliki Wielkanocnych Palm.
4. Propagowanie tradycji ręcznego wyrobu Wielkanocnych Palm oraz wspieranie
indywidualnej działalności artystycznej.
Organizator Konkursu:
1. Organizatorami konkursu są: Gmina Miasto Oława, Gmina Oława oraz Gmina
Domaniów.
2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami,
które zamierzają wnieść wkład finansowy/materialny w przygotowanie lub realizację
konkursu.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych.
2. Uczestnicy potwierdzają swój udział w konkursie poprzez złożenie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego. Formularz złożyć można w siedzibie Organizatorów lub
w dniu konkursu w namiocie Organizatora na placu jarmarkowym.
3. W konkursie uczestniczą twórcy lub współtwórcy pracy konkursowej.
4. Palmy powinny nawiązywać zarówno formą, jak i surowcem do tradycyjnych palm
wielkanocnych.
5. Praca konkursowa będzie zdyskwalifikowana, jeśli komisja uzna, że palma została
zakupiona w sklepie.
Kryterium oceny prac będą:
-walory artystyczne i estetyczne,
-nawiązanie do tradycji,
-pomysłowość,
-bogactwo użytych materiałów (preferowane materiały naturalne)
Termin, miejsce i rozstrzygnięcie konkursu:
1. Konkurs odbędzie się 25 marca 2018 r. podczas Jarmarku Wielkanocnego, na
oławskim Rynku.
2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny dostarczyć przygotowaną
palmę w dniu 25 marca 2017 r., do godz. 13.00 do namiotu Organizatora,
znajdującego się na placu jarmarkowym. Każda Palma Wielkanocna otrzyma numer
konkursowy i zostanie na czas oceny Jury zabezpieczona w miejscu wskazanym przez
Organizatorów.
3. Spośród zgromadzonych prac, komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów .
4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi
25 marca 2017 r. o godz. 14.00

Nagrody:
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w wysokości:
a. I miejsce – 500 zł
b. II miejsce – 300 zł
c. III miejsce – 200 zł
2. Nagroda zostanie przekazana laureatom w dniu rozstrzygnięcia konkursu, w formie
gotówki. Do odbioru nagrody upoważniony jest tylko i wyłącznie twórca/współtwórca
pracy konkursowej, wskazany w karcie zgłoszenia do konkursu. W szczególnych
przypadkach, sposób przekazania nagrody może zostać ustalony indywidualnie,
pomiędzy Organizatorami, a laureatami konkursu.
Postanowienia końcowe :
1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Referatu ds.
kultury, sportu i rekreacji pod nr tel. 71 38 12 203/ 607 660 070
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia konkursu. W przypadku wygranej, wyraża zgodę na opublikowanie
swojego wizerunku oraz swoich danych osobowych na stronach internetowych
Organizatorów. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest ograniczona
czasowo i dotyczy wszelkich publikacji medialnych, w których Organizatorzy opisują
przebieg konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie.
4. Do konkursu nie dopuszcza się prac:
a. naruszających godność ludzką;
b. zawierających elementy dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację
seksualną oraz narodowość;
c. raniących przekonania religijne lub polityczne;
5. Wszelkie kwestie nie określone w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy
6. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie bądź zmiany
regulaminu konkursu, powstałe z przyczyn niezależnych od nich.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka
zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach
Organizatorzy będą informować na swoich stronach internetowych tj.:
 Urząd Miejski w Oławie – www.um.olawa.pl, FB Miasto Oława
 Urząd Gminy Oława - www.gminaolawa.pl, FB Gmina Oława
 Urząd Gminy Domaniów - www.gminadomaniow.pl, FB Gmina Domaniów

