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REGULAMIN 29. KONKURSU NA PALMY WIELKANOCNE 

GILOWICE, 10 KWIETNIA 2022 r. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorami 29. Konkursu na Palmy Wielkanocne (dalej jako Konkurs) są: 

- Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała,  

- Gmina Gilowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach, ul. Krakowska 40, 34-322 

Gilowice, 

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach, ul. Krakowska 121, 34-322 

Gilowice 

(dalej jako Organizatorzy). 

2. Celem Konkursu jest kultywowanie i popularyzacja ludowych tradycji związanych z Niedzielą 

Palmową. Organizatorzy szczególnie cenić będą palmy wykonane zgodnie z miejscową tradycją.  

3. Fundatorami nagród oraz przyrzekającymi w rozumieniu art. 919-921 ustawy kodeks cywilny są: 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach, Parafia 

Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach, Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz 

Gmina Gilowice. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany do mieszkańców gminy Gilowice oraz okolic, 

zarówno osób dorosłych, jak i młodzieży i dzieci. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia KARTY UCZESTNICTWA, załączonej do Regulaminu 

(Załącznik nr 1), oraz dostarczenia jej Organizatorom w dniu konkursu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przyniesienie 10 kwietnia br. palmy wielkanocnej do 

kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

III. PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Warsztaty tradycyjnego wykonania ozdób, konstrukcji palm, przygotowujące do udziału  

w Konkursie, przeprowadzone zostaną przez instruktorów w sali GOK w Gilowicach, w dniach:  

6, 7 i 8 kwietnia br. w godz. 10:00-18:00.  

Zapisów na warsztaty można dokonywać pod nr tel.: 601 728 619, 33 865 30 15. 

2. Po sumie i procesji Uczestnicy zostaną pogrupowani, w zależności od rodzaju przygotowanej 

palmy. Organizatorzy nadadzą każdej pracy numer, który zostanie przyporządkowany do karty 

uczestnictwa danego Uczestnika. 

3. Komisja Oceniająca, powołana przez Organizatorów, oceni palmy, przyjmując następujące 

kryteria: 

- konstrukcja palmy, 

- skład (np.: barwinek, jałowiec, bazie, kopytnik, boże drzewko, jemioła, cis, leszczyna, jodła  

i inne), 
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- zdobienia zgodne z tradycją, 

- staranność wykonania. 

4. Komisja dokona wyboru palm z podziałem na cztery kategorie: 

- palmy wysokie i drzewkowe prezentowane przez dzieci do lat 7, 

- palmy drzewkowe, 

- palmy wysokie, 

- palmy bukietowe. 

5. Decyzje Komisji Oceniającej zapadają większością głosów. 

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

7. Komisja Oceniająca ma prawo zdyskwalifikować pracę niezgodną z Regulaminem. 

8. Komisja rozstrzyga wszelkie spory wynikłe w czasie trwania Konkursu. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody, jeśli nie zostanie 

wybrany żaden laureat Konkursu. 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 

1. Oceny palm wielkanocnych będzie dokonywała Komisja Oceniająca, składająca się ze specjalistów 

w zakresie folkloru i sztuki ludowej. 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach www.rok.bielsko.pl i www.silesiakultura.pl oraz 

www.gilowice.naszgok.pl i www.gilowice.duszpasterstwa.bielsko.pl. 

3. Laureaci otrzymają dyplomy oraz wezmą udział w wycieczce (lub zostaną im przyznane nagrody 
rzeczowe). 
V. DANE OSOBOWE 

 

Administratorem danych osobowych w związku z organizacją i realizacją 29. Konkursu na Palmy 

Wielkanocne jest Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach, ul. Krakowska 40, 34-322 Gilowice. Kontakt 

z Administratorem: e-mail: gok@gilowice.pl; inspektor@gilowice.pl;  tel.: 33 865 30 15.                                                                                                                                                         

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zgłoszenie palmy wielkanocnej do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Wszelkie kwestie sporne, a nieujęte w Regulaminie, rozstrzygają Organizatorzy. 

3. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach: www.rok.bielsko.pl i www.silesiakultura.pl oraz 

www.gilowice.naszgok.pl i www.gilowice.duszpasterstwa.bielsko.pl. 

5. Osoby do kontaktu ze strony Organizatorów: Gabriela Kolonko – dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Gilowicach: tel. 33-865-30-15, 601-728-619; Agnieszka Chrudzimska – Regionalny 

Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej: tel. 33-822-05-93, 33-812-69-08, 500-030-471. 
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