
  

  Zgłoszenie do

63. KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH – 02.04.2023 r.

Imię i nazwisko ..................................................................

                            .........................................................................

Adres              ............................................................................

                        ............................................................................

 tel.  ............................................................................

 e-mail           ............................................................................

potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem konkursowym
oraz potwierdzam odbiór upominku

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla 
celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

                                                       

 Podpis: 
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                            .........................................................................
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celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

                                                       

 Podpis: 



Regulamin 6  3.   edycji  Konkursu Palm Wielkanocnych  

§ 1 Konkurs organizowany jest przez Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju.
§ 2 Konkurs ma charakter regionalny - udział w nim mogą wziąć osoby zamieszkałe na 
terenie statutowej działalności Muzeum (Miasto i Gmina Rabka, Gmina Raba Wyżna, 
Gmina Spytkowice, Miasto i Gmina Jordanów, Gmina Lubień, Miasto i Gmina Mszana 
Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Dobra).
§ 3 Celem konkursu jest:
- rozbudzenie zainteresowania tradycjami związanymi z wiosennym cyklem obrzędowym,
- promocję lokalnej tradycji wicia wielkanocnych palm
- promocje regionu zagórzańskiego
§ 4 Przedmiotem konkursu jest wykonana samodzielnie palma wielkanocna, o formie 
zgodnej z lokalną  tradycją
§  5 Termin dostarczenia prac:  w dniu konkursu 02.04.2023 r. (Niedziela Palmowa) od
godz 12.00
Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia (do pobrania na stronie
www.muzeum-orkana.pl lub odebrania bezpośrednio przed konkursem w Muzeum).
§  6 Prace będą oceniane przez jury konkursowe powołane przez Dyrekcję Muzeum im.
Władysława Orkana w Rabce-Zdroju. Skład jury zostanie podany do wiadomości przed
rozpoczęciem konkursu.
§ 7 Palmy zakwalifikowane do konkursu zostaną ocenione w kategoriach:

I. Palma Tradycyjna
I. Palma Współczesna
II. Palma Najpiękniejsza

Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród w każdej z kategorii i wyróżnień.
§ 8 Przy ocenie palm jury konkursowe będzie brało pod uwagę:
- zgodność formy z tradycją regionu,
- wykorzystane materiały i techniki zdobnicze,
- dekoracyjność, plastyczność,
- nowatorstwo w ujęciu tematu,
- ogólne wrażenie estetyczne.
§ 9 Od oceny komisji konkursowej, uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
§ 10 Złożenie pracy do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków 
niniejszego regulaminu.
§ 11 Autorzy palm wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów 
fotograficznych i filmowych dotyczących konkursu palm w prasie i telewizji oraz innych 
mediach.
 §12 
Nagrodzone palmy pozostają i zostaną zaprezentowane w Muzeum, pozostałe 
prace należy odebrać bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Muzeum im. Władysława 
Orkana w Rabce – Zdroju, ul. Sądecka 6, 34-700 Rabka-Zdrój, tel. 18/2676289, 
oraz na stronie organizatora 
www.muzeum-orkana.pl 
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