
Regulamin konkursu plastycznego

“Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”
Konkurs został zorganizowany

przez Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej.

§ 1

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu plastycznego “Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” jest Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Sandomierskiej wraz z Wydziałem Duszpasterstwa
Diecezji Sandomierskiej.

§ 2

UCZESTNICY

Konkurs jest skierowany do wszystkich wiernych Diecezji Sandomierskiej.

§ 3

CELE KONKURSU

Głównym celem konkursu plastycznego jest popularyzowanie tradycji robienia palm
wielkanocnych. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości
ludowej. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i
technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia, a także rozbudzanie
inwencji twórczej dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

§ 4

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Praca musi spełniać następujące kryteria:



1. Należy wysłać minimum dwa zdjęcia palmy - zarówno z bliska jak i daleka oraz
wedle własnego uznania krótki filmik (max. 2 min). Liczy się ciekawe ujęcie tematu.

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone palmy wykonane wg wzoru palmy tradycyjnej,
m.in. z naturalnych elementów takich jak bukszpan, ostrokrzew, jałowiec, tuja, cis,
bazie, gałązki leszczyny, gałązki wierzby.

3. Pliki prosimy przesyłać w rozszerzeniu .png i .jpg lub mp4.
4. Do zdjęć należy dołączyć ciekawy opis, w rozszerzeniu .pdf. Czcionka: Times New

Roman; Rozmiar 12. Opis nie powinien przekraczać 250 słów. Forma opisu: dowolna
np. wiersz, opowiadanie, fraszka.

5. Spośród prawidłowo nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane zwycięskie prace.
6. Oceny merytorycznej dokona Jury konkursowe powołane przez Organizatora.
7. Decyzje  Jury mają charakter ostateczny i nieodwołalny.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

1. Parafie/Szkoły/Wspólnoty parafialne (KSM, OAZA, AK itp.)
2. Osoby, które indywidualnie wykonały palmę.

§ 5

PRAWA AUTORSKIE

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z potwierdzeniem praw autorskich
do napisanego utworu oraz z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez
Organizatora w szczególności poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej oraz
publikację.

2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne naruszenia
praw autorskich innych osób (w szczególności rzeczywistych autorów nadesłanego
utworu) wynikających z przesłania wiersza przez Uczestnika.

§ 6

NADESŁANIE ZGŁOSZENIA

1. Prace należy przesłać na adres mailowy
ksm.sandomierz@gmail.com z tytułem NAJPIĘKNIEJSZA PALMA
WIELKANOCNA oraz w treści wiadomości zawrzeć dane autora/autorów:

● Imię i nazwisko (W przypadku 1 i 2 kategorii - liczbę osób wykonujących
palmę).

● Nazwę oddziału, parafii, wspólnoty itp.
● Adres  oraz telefon kontaktowy do autora dzieła/przedstawiciela grupy.



§ 7

DANE OSOBOWE

1. Nadesłanie zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.

2. Uczestnik zobowiązuje się do podania danych osobowych zgodnych z
rzeczywistością.

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywać się będzie w zgodzie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 ze
zm.) jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i
wyłonienia laureatów, w szczególności poprzez ogłoszenie wyników Konkursu.
Administratorem podanych danych jest Organizator.

§ 8

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać mailowo do 29 marca 2023 r.

2. Prace dostarczone po upływie wskazanego terminu nie będą dopuszczone do
udziału w Konkursie.

§ 9

NAGRODY

1. Spośród nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoni najlepsze dzieła.
2. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są nagrody, w postaci dyplomów

uczestnictwa, które zostaną przesłane na e-mail w przeciągu 7 dni od zakończenia
konkursu.

§ 10

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do dnia 30 marca 2023 r.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na profilu Facebook’owym Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Sandomierskiej.



Odbiór nagród w Niedzielę Palmową 2 kwietnia br. w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu
podczas Mszy Świętej (zwycięzcy I i II kategorii odbierają nagrodę w 3-osobowej delegacji, III
kategoria – zwycięzca)

§ 11

NADZÓR

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury konkursowe powołane przez
Organizatora.

§ 12

ZMIANY REGULAMINU

Organizator Konkursu zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

§ 13

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej
ksm.sandomierz@gmail.com lub na profilu Facebook’owym Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Diecezji Sandomierskiej w wiadomości prywatnej.

§ 14

WEJŚCIE W ŻYCIE

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


