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Regulamin Konkursu Wielkanocnego 2020 

 
1. Postanowienia ogólne. 
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie Wielkanocnym 2020, zwanym  
w dalszej Regulaminu „Konkursem”. Organizatorem Konkursu Wielkanocnego 2020 jest Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, z siedzibą ul. Okulicka 6, 32-800 Bucze, wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000384363 zwanym dalej „Stowarzyszeniem”. 
  
2. Cele Konkursu Palm Wielkanocnych. 

I. podtrzymanie tradycji Konkursu Palm Wielkanocnych w miejscowości Bucze, 
II. popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych  

z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, 
III. pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, 
IV. rozbudzanie inwencji twórczej, 
V. ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej, 

VI. integracja społeczności lokalnej, w tym integracja międzypokoleniowa. 
 
3. Warunki uczestnictwa, zasady oraz przebieg konkursu. 

a) Zadania konkursowe. 
I. konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: 

a. Palmy Wielkanocne. 
b. Koszyczek ze święconką. 

II. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne lub ułożyć 
tradycyjną kompozycję koszyka ze święconką w zależności od wybranej kategorii. 

III. Do wykonania tradycyjnych palm i przystrojenia koszyczka ze święconką można wykorzystać 
naturalne surowce takie jak: żarnowiec, bukszpan, ostrokrzew, jałowiec, tuja, cis, bazie, 
gałązki leszczyny, gałązki wierzby, świerk, sosna, bukszpan.  

IV. Jako elementy zdobnicze można wykorzystać: kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione  
z bibuły, kolorowe wstążki materiałowe, itp.  

V. Do dekoracji należy użyć takich surowców jak: drewno, krepa, bibuła, papier, pióra itp. 
VI. Nie można używać kwiatów z tworzyw sztucznych. 

VII. Konkurs jest konkursem fotograficznym. 
 

b) Warunki uczestnictwa. 
I. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Parafii Bucze (m. Bucze, m. Dąbrówka - Borek), 

przede wszystkim dzieci, 
II. Konkurs ma charakter amatorski, 

III. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo, 
 

c) Zgłoszenie do Konkursu. 
I. Zgłoszenia dokonuje osoba pełnoletnia poprzez formularz zamieszczony na stronie 

internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenie.bucze.malopolska.pl 
II. Zgłoszenie musi zawierać: 

a. fotografię Palmy Wielkanocnej/Koszyczka ze święconką (rozmiar pliku – max. 15 MB),  
b. krótki opis wykonania (w tym ew. nazwiska dzieci wykonujących pracę, inne uwagi), 
c. nazwisko osoby zgłaszającej, 
d. adres e-mail osoby zgłaszającej. 

III. Można dokonać jednego zgłoszenia w ramach jednej kategorii. 
 

http://www.stowarzyszenie.bucze.malopolska.pl/
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d) Ocena prac. 

I. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z Członków Koła Gospodyń i Koła 
Artystycznego działających przy Stowarzyszeniu.  

II. Wszelkie sprawy sporne dotyczące niniejszego Konkursu rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.  
III. Komisja podczas oceny prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

a. ogólne wrażenie artystyczne, 
b. ilość kwiatów oraz dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 
c. technika i sposób wykonania, 
d. pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu, 
e. ilość i różnorodność użytych materiałów, 
f. estetyka wykonania prac. 

IV. Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, jeśli nie będą spełniać kryteriów 
Regulaminu.  

 
e) Termin konkursu. 

I. Przesyłanie prac do Konkursu trwa od 29 marca 2020 r. do 12 kwietnia 2020 r. 
II. Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziane jest do 19 kwietnia 2020 r. 

III. Wręczenie nagród uzależnione jest od bieżącej sytuacji ogólnonarodowej. O terminie 
przekazania nagród powiadomi w możliwym czasie Komisja Konkursowa na stornie 
internetowej Stowarzyszenia. 

 
f) Nagrody. 

I. Przyznane zostaną po 3 nagrody główne oraz wyróżnienia w każdej z kategorii.  
II. Nagrodami są wartościowe książki oraz słodycze. 

III. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom oraz słodycze. 
IV. Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, zostaną podane 

do publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia, chyba, że publikowanie 
nazwiska zastrzeżono w Zgłoszeniu.  

 
4. Postanowienia końcowe. 

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność oraz 
prawo ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu. 

b) Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ramach Konkursu Wielkanocnego. 
c) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, ul. 

Okulicka 6, 32-800 Bucze. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa 
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 
0000384363. W celach kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych należy użyć adresu poczty 
elektronicznej – bucze.malopolska@gmail.com. 

 

 

 


