
Regulamin Konkursu „Wielkanocna Rewia Palm i Koszyczków” 

 

1. Postanowienia ogólne: 

 

1. Organizatorem konkursu „Wielkanocna Rewia Palm i Koszyczków” (dalej jako: 

konkurs) jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 

2. Niniejszy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora 

www.nikidw.edu.pl.  

3. Regulamin ustala zasady uczestnictwa w konkursie i jego warunki organizacyjne. 

4. Zgłoszeń konkursowych można dokonywać do dnia 09.04.2021 roku. 

5. Na żadnym etapie konkursu nie występuje element losowości. 

 

2. Cel konkursu 

 

W myśl celów statutowych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi konkurs ma 

dokumentować piękno polskiej tradycji w kulturze ludowej oraz wspierać działalność 

artystyczną twórców z obszarów wiejskich. Dawniej zwyczaj wykonywania własnoręcznie 

palm na Niedzielę Palmową należał do tradycji i dziś także ma wielu zwolenników i 

kontynuatorów. Trudno także wyobrazić sobie świętowanie Wielkanocy bez koszyczka ze 

święconką, w którym każdy element na szczególne znaczenie i symbolikę. Celem konkursu jest 

popularyzacja tych tradycji poprzez nagrodzenie najpiękniejszych palm i najładniej 

udekorowanych koszyczków. 

 

3. Warunki uczestnictwa 

 

1. Udział w konkursie ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny.   

2. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych. W przypadku zgłoszenia pracy osoby niepełnoletniej, 

fotografię powinien wysłać rodzić lub opiekun prawny ze swojego adresu e-

mailowego i dołączyć do zgłoszenia skan podpisanego formularza zgody. 

3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ani członkowie ich najbliższej 

rodziny 

4. Do konkursu może przystąpić Uczestnik, który uprzednio zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem oraz go zaakceptował. 

http://www.nikidw.edu.pl/


5. Każdy uczestnik może zgłosić 1 fotografię własnoręcznie wykonanej palmy i 1 

fotografię wypełnionego i udekorowanego koszyczka wielkanocnego.  Jakość zdjęć 

nie może być mniejsza niż 1280×720 pikseli. Każde zdjęcie należy wysłać w formie 

osobnego pliku. Do zdjęć należy dodać krótką charakterystykę przedmiotu, które 

zdjęcie przedstawia. W przypadku palmy należy napisać kilka słów o technice jej 

wykonania i użytych materiałach. W przypadku koszyczka opis powinien mówić o 

jego zawartości oraz symbolice użytych produktów. 

6. Każdy uczestnik konkursu może wciąż udział w jednej wybranej kategorii lub w 

obu jednocześnie. 

7. Każde zgłoszenie powinno zawierać prawidłowo wypełniony formularz  

zgłoszeniowy. Zgłoszenia bez formularza nie będą mogły brać udziały w konkursie. 

8. Zdjęcia   należy   nadsyłać   w   formie   elektronicznej na adres e-mail: 

konkursy.promocja@nikidw.edu.pl.  

9. Przesłanie  zgłoszenia jest równoznaczne z  wyrażeniem  zgody przez Uczestnika na  

wykorzystanie przez Organizatora fotografii uczestnika i jej publikację  na  stronie 

internetowej Organizatora – www.nikidw.edu.pl,   na  profilu facebookowym 

Organizatora oraz na prowadzonej przez Organizatora platformie YouTube. 

10. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na 

wykorzystanie nadesłanego zdjęcia w mediach elektronicznych i tradycyjnych oraz w 

wydawnictwach Organizatora. 

11. Uczestnik  akceptuje  warunki  konkursu  i  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych 

osobowych,  niezbędnych dla celów organizacji konkursu. 

 

4. Ocena prac i nagrody 

 

1. Zgłoszenia konkursowe będą poddane ocenie Jury, którego skład zostanie ustalony 

przez Organizatora. Ocenie będą podlegały: 

a) oryginalność i technika wykonania, 

b) wpisanie się ozdoby w cele i idee konkursu, 

c) jakość i estetyka zdjęcia. 

2. Obrady Jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora i będą 

niejawne. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Spośród 

nadesłanych zdjęć Jury wybierze te, którym zostaną przyznane następujące nagrody: 

mailto:konkursy.promocja@nikidw.edu.pl


a) w każdej kategorii konkursowej nagroda główna w formie nagrody rzeczowej, zaś 

w przypadku zgłoszenia grupowego istnieje możliwość nagrody w formie 

vouchera, w kwocie nie przekraczającej wysokości nagrody głównej, 

b) 4 wyróżnienia w formie nagród rzeczowych, 

c) wybrane fotografie zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora. 

 

5. Postanowienia końcowe 

 

1. Zaakceptowanie  postanowień niniejszego  Regulaminu  jest  niezbędne  do  wzięcia  

udziału w konkursie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego 

w związku z konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej. 

4. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator.  

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

 

Warszawa, 05.03.2021 r. 

 

Klauzula informacyjna Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  ogólnego  rozporządzenia  o  

ochronie  danych  osobowych informujemy, iż: 

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest: Narodowy   Instytut   Kultury i 

Dziedzictwa z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.  

2. W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  przez  Administratora  można 

kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.  

3. Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji,  przeprowadzenia i 

publikacji wyników Konkursu. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie.  

5. Podstawa  prawna:  

 Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO)   



 przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO).  

6. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy. 

7. Państwa  dane  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wyżej 

określonych celów.  

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

9. Posiadają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich 

sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, i usunięcia danych.  

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Państwa narusza Państwa prawa.  

11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

 


