
REGULAMIN KONKURSU PALMA WIELKANOCNA 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Piechowicki Ośrodek Kultury ul. Kryształowa 53; 

    58-573 Piechowice. 

 

2. Celem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców Piechowic oraz przeciwdziałanie odizolowaniu 

społecznemu w czasie stanu epidemicznego w Polsce. 

 

3.  Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta Piechowice. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA, JURY I NAGRODY W KONKURSIE 

 

1. Do Konkursu przyjmowane będą palmy wielkanocne przygotowane indywidualnie lub rodzinnie. 

Nie ma podziału na kategorię wiekową. 

 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz adresu niezbędnych do 

przeprowadzeni i rozstrzygnięcia. 

 

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora- na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. b. Administratorem danych jest POK , a dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

 

4. Palmy zgłaszane do konkursu mają  mieć wysokość ok.1-1,5 m i być odporne na warunki 

atmosferyczne tj. wykonane bez użycia materiałów typu bibuła. Można je wykonać z materiałów 

typu suszone/sztuczne kwiaty, bukszpan, plastik, tkanina, folia, itp. 

 

5. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie muszą zgłosić telefonicznie od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 swoje uczestnictwo pod numerem 75 76 17 201 lub 

mailowo na adres informacja@piechowice.pl  do dnia 31 marca br. do godz. 14.00 

Zgłoszenia musi dokonać osoba pełnoletnia i jest ono równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

 

6.  Zgłoszoną palmę należy wyeksponować na zewnątrz (w miejscu ogólnodostępnym na własnej 

posesji np. balkon, ogrodzenie) do dnia 01 kwietnia br.  i zdemontować nie wcześniej niż 13 

kwietnia br. 

W celu zachowania bezpieczeństwa, zdjęcia palm konkursowych będą wykonywane przez 

pracowników POK bez wchodzenia na teren posesji. Prosimy dlatego żeby palmy były 

wyeksponowane w widocznym miejscu. W przypadku braku możliwości wykonania zdjęcia z 

bezpiecznej odległości zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane. 

 

7. W dniach 2-3 kwietnia br.  pracownicy POK na podstawie zgłoszeń  wykonają dokumentację 

zdjęciową wyeksponowanych palm wielkanocnych, na podstawie której wyłonieni zostaną 

zwycięzcy konkursu. 

 

8.  W dniu 6 kwietnia br. Jury konkursowe dokona oceny prac i ogłoszenia wyników konkursu. 

 

9. Zdjęcia palm konkursowych oraz wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie 

www.pok.piechowice.pl oraz na profilu facebookowym POK, a laureaci powiadomieni zostaną 

indywidualnie. 

 

mailto:informacja@piechowice.pl
http://www.pok.piechowice.pl/


 10. Organizator przewiduje następujące nagrody finansowe, które zostaną przelane na konta 

bankowe laureatów: 

I miejsce- 200 zł 

II miejsce- 100 zł 

III miejsce- 50 zł 

W przypadku zgłoszenia min. 10 prac konkursowych Organizator przewiduje dodatkowo 

przyznanie 2 wyróżnień w wysokości 30 zł. 

 

11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury. 

 

12. W przypadku braku zainteresowania konkursem Pisanka Wielkanocna (tj. jeżeli liczba zgłoszeń 

będzie mniejsza niż 3 prace), konkurs zostanie odwołany o czym powiadomimy na stronie 

www.pok.piechowice.pl w dniu 31 marca o godz. 14.30.   

 
DODATKOWE INFORMACJE  :  tel : 075 76 17 201 ; e-mail : informacja@piechowice.pl 

Zachęcamy do udziału w konkursie . 
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