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REGULAMIN KONKURSU NA NAJBOGATSZY W TRADYCJE STÓŁ 
WIELKANOCNY I PALMĘ WIELKANOCNĄ 

 

1. Organizatorzy  
Organizatorami konkursu na najciekawszą prezentację tradycji wielkanocnych jest 
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury. 

 

2. Udział w konkursie  
 w konkursie mogą wziąć udział sołectwa, koła gospodyń wiejskich, rady parafialne 

oraz organizacje pozarządowe,
 każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół oraz jedną palmę wielkanocną
 ilość osób w reprezentacji max 6.



3. Cele konkursu 

 kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Roku Obrzędowego,
 edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych,

 pokazanie możliwości twórczego aranżowania stołu wielkanocnego,

 integracja społeczności lokalnej.


4. Zadanie konkursowe  
Uczestnicy konkursu mają za zadanie dokonać prezentacji dotyczącej tradycji wielkanocnych. 
Powinna ona obejmować: 
a) przygotowanie stołu, na którym znajdą się: 

 obowiązkowo:

✔ symbole świąteczne tj. koszyczek ze święconką i palma,  

✔ 5 tradycyjnych potraw, w tym wyroby lub wypieki wielkanocne,  

✔ dekoracje, np. stroiki, pisanki  
 dodatkowo:

✔ inne produkty i prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Wielkiej Nocy, 
według pomysłu i uznania uczestników konkursu;  

✔ dokonanie krótkiej prezentacji ustnej swojego stołu przed Komisją Konkursową 
(wypowiedź nie dłuższa niż 3 minuty) 

b) przygotowani palmy wielkanocnej:  

✔ palmy powinny nawiązywać zarówno forma, jak i surowcem do tradycyjnych palm 
wielkanocnych;  

✔ palma może być wykonana z materiałów typu suszki, bibuła i rośliny, bukszpan, bazie 
oraz ozdoby z papieru, wstążki, musi być trwała (sklejona lub spleciona),  

✔ konieczna jest podstawa do ekspozycji palmy, sztuczne tworzywo i metalowe 
ozdoby będą dyskwalifikowały pracę. 

 

5. Kryteria oceny 
Komisja Konkursowa dokona oceny zadania kierując się następującymi kryteriami: 
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a) przy ocenie stołu: 
- spełnienie kryteriów obowiązkowych, w tym: 
1. zawartość koszyczka, (powinna być zgodna z tradycją) 1-3 pkt 
2. przygotowanie palmy wielkanocnej 1-3 pkt 
3. właściwy dobór potraw 1-3 pkt 
4. dekoracje świąteczne 1-3 pkt  
- spełnienie kryteriów dodatkowych: 
5. nawiązanie do tradycji 1-3 pkt 
6. pomysłowość aranżacji 1-3 pkt 
7. estetyka nakrycia stołu 1-3 pkt 
8. różnorodność prezentowanych produktów, dekoracji 1-3 pkt  
9. smak prezentowanych potraw 1-3 pkt 

 

b) przy ocenie prezentacji: 
10. oryginalność formy prezentacji np. wiersz, gawęda, piosenka 1-3 pkt 
11. pomysłowość ubioru reprezentacji, np. strój ludowy i inne propozycje 1-3 pkt 
 

c) przy ocenie palmy wielkanocnej:  
12. walory artystyczne, nawiązanie do tradycji, pomysłowość, samodzielność i estetyka 
pracy, zgodność z regulaminem 1-10 pkt 

 

6. Nagrody  
Komisja wybierze spośród wszystkich uczestników jednego zwycięzcę przyznając mu I nagrodę 
pieniężną, oraz może wyróżnić dodatkowo dwóch uczestników przyznając im II i III nagrodę 
pieniężną. Pozostałe reprezentacje otrzymają nagrody pocieszenia, na częściowe pokrycie 
wydatków związanych z przygotowaniem prezentacji. 

 

7. Miejsce i czas trwania konkursu  
a) Konkurs odbędzie się dnia 10 kwietnia 20222 r..w Ogrodach Pałacowych Dolnobrzeskiego Ośrodka 
Kultury, w ramach Jarmarku Wielkanocnego.  
b) Od godz. 8:00 uczestnicy mogą zgłaszać się do sekretariatu Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, 
gdzie otrzymają kartę konkursową i skąd zostaną odprowadzeni do wyznaczonego poprzez 
losowanie dla nich stołu.  
c) Czas na przygotowanie prezentacji od 8:00 do 11:40.  
d)Uroczysty przemarsz z palmami na Mszę Świętą do Kościoła w Rynku godzina 11:40 
e) Ocena prezentacji zostanie dokonana w godzinach 13:00 do 14:00 
f) Prezentacja stołów dla publiczności potrwa do godziny 15.30 
g) Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród nastąpi po godzinie 15.00 
 

8. Zgłoszenia  
Uczestnicy zobowiązani są zgłosić udział w konkursie do 4 kwietnia 2022r. w Dolnobrzeskim Ośrodku 
Kultury w Brzegu Dolnym przy ul. Kolejowej 29 osobiście lub telefonicznie pod numerem: 71 319 52 52. 

 

9. Uwagi 
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie,  
- organizatorzy mają prawo wykorzystywać zdjęcia przygotowanych stołów do celów promocyjnych, 
- w przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dolnobrzeskim Ośrodkiem 
Kultury. 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym, 
reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny adres poczty e-
mail: dok@brzegdolny.pl adres strony internetowej Administratora: https://dokbrzegdolny.pl/ 

2. W DOK został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan 
prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl: 693 337 954 lub pisemnie na adres 
Administratora wskazany w pkt. 1 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą: 

 działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO) 

 obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności wynikające z ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z 
późn zm.) oraz działań statutowych. 

 Niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO). 

 W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego 
uprawnionych takich jak: 

 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania 
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, 

 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO, 

 żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 
Rozporządzenia RODO, 

 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, 
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 
6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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