
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

GMINA  

MARCINOWICE 

Regulamin konkursu 

Tradycyjna Palma Wielkanocna 

 

 

1. Organizatorem konkursu są Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń oraz Centrum 

Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach  

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać indywidualnie lub grupowo tradycyjną 

palmę wielkanocną.  

3. Zgłoszenia palmy wielkanocnej do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie 

poniższego formularza i przesłanie skanu na adres centrum@marcinowice.pl do 1 kwietnia 

2022 r. 

4. Zgłoszone do konkursu palmy powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do 

palmy, zawierającą następujące informacje o autorze (autorach): imię i nazwisko, 

miejscowość oraz numer telefonu. 

5. Palmy należy dostarczyć w niedzielę 10.04.2022 r. do godz. 9.30, bezpośrednio przed mszą 

świętą w Kościele pw. św. Wacława w Marcinowicach 

6. Palmy oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.  

7. Przy ocenie będą brane pod uwagę: wykonanie z naturalnych elementów, estetyka, dobór  

i bogactwo materiałów, pomysłowość i inwencja twórcza. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.04.2022 r. na placu przy Urzędzie Gminy, po mszy 

świętej w Kościele pw. św. Wacława w Marcinowicach 

9. Nagrody rzeczowe otrzymają trzy najpiękniejsze wybrane przez Jury prace. 

10. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień. 

11. W konkursie mogą brać udział prace osób indywidualnych oraz grup, również spoza 

Gminy Marcinowice. 
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GMINA  

MARCINOWICE 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs „Tradycyjna Palma Wielkanocna” 

 

Nazwa zgłaszającego (imię i nazwisko, nazwa podmiotu, organizacji) 

…………………………………………………………………………………………………..................................................... 

Adres, gmina 

…………………………………………………………………………………………………..................................................... 

Telefon kontaktowy, adres e-mail 

…………………………………………………………………………………………………..................................................... 

 

…………………………………………………………………….. 

       data, czytelny podpis zgłaszającego 

 

Skan karty należy wysłać mailowo na adres centrum@marcinowice.pl  

w temacie maila wpisując „Konkurs Palma Wielkanocna” 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Marcinowicach, ul. Tuwima 2, 58-124 

Marcinowice, e-mail: centrum@marcinowice.pl, tel. 74/ 85 85 226, wew. 28. reprezentowane przez Dyrektora. 

2) W Centrum Kultury w Marcinowicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki  

e-mail: iodmdg@gmail.com lub pod numerem telefonu 74/ 85 85 226, wew. 28. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia Tradycje Stołu Wielkanocnego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 

w przepisach odrębnych, a następnie protokolarnie zniszczone. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e, f ww. Rozporządzenia.  

6. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom takim jak: Urząd Gminy Marcinowice.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Administrator Danych Osobowych 

mailto:iodmdg@gmail.com

