
Gminny Konkurs 

„Rawicka Palma Wielkanocna”2019 – Regulamin

Nazwa konkursu Gminny Konkurs  „Rawicka Palma Wielkanocna” 2019

Termin Do  5  kwietnia  2019  r.  –  dostarczenie  karty  zgłoszenia  do  siedziby
organizatora: Muzeum Ziemi Rawickiej, Ratusz w Rawiczu, Rynek 1, 63-900
Rawicz,  lub  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail:
mzr@rawicz.eu

14 kwietnia  2019 r.  godzina 13.00 – prezentacja palm na rawickim rynku,
rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród.

Organizatorzy Muzeum Ziemi Rawickiej, Rynek 1, 63-900 Rawicz, Tel. 65 545 35 75

Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz

Współorganizatorzy Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu

Parafia pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu

Urząd Miejski Gminy Rawicz

Cele Popularyzowanie  tradycji  i  zwyczajów  wielkanocnych,  przekaz  wartości
i tradycji ludowych, rozwijanie zdolności manualnych, integracja społeczności
lokalnej.

Uczestnicy Wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,
rodziny,  sołectwa,  członkowie  organizacji  pozarządowych,  podopieczni
ośrodków pomocy społecznej z terenu Gminy Rawicz.

Konkurs ma charakter otwarty.

Zadanie konkursowe Wykonanie własnoręcznie tradycyjnej palmy wielkanocnej, z wykorzystaniem
naturalnych  materiałów  (np.  gałązki,  wydmuszki,  suche  kwiaty)  i  osobiste
zaprezentowanie  jej  w  trakcie  Rawickiego  Jarmarku  Wielkanocnego  na
rawickim rynku, w dniu 14 kwietnia o godzinie 13.00.

Ocena prac Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do
palmy,  zawierającą  następujące  informacje:  imiona  i  nazwiska  twórców
palmy,  nazwa  placówki  /organizacji.  Prace  konkursowe  oceni  komisja
powołana przez organizatora i współorganizatorów konkursu. Kryteria oceny
prac: samodzielność wykonania, pomysłowość w wykorzystaniu naturalnych
materiałów, walory estetyczne, rozmiar palm. Autorzy najwyżej ocenionych
prac w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe. 

Kategorie oceny prac Prace  oceniane  będą  w  dwóch  kategoriach:  praca  indywidualna,  praca
zbiorowa.

Wystawa prac Wszystkie  prace  zostaną  zaprezentowane  na  wystawie  przed  rawickim
ratuszem, która odbędzie się w czasie Rawickiego Jarmarku Wielkanocnego
w dniu 14 kwietnia 2019 r.



„Rawicka Palma Wielkanocna”2019 - Karta Zgłoszenia

Praca indywidualna

Imię i nazwisko

Miejscowość

Telefon kontaktowy

Praca zbiorowa

Nazwa placówki / imiona i nazwiska uczestników

Miejscowość

Liczba uczestników

Imię i nazwisko opiekuna grupy

Telefon kontaktowy

Zapoznałem  się  z  Regulaminem  i  akceptuję  podane  warunki  konkursu  oraz  wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  organizatorów  w  celach  promocyjnych  konkursu.
Administratorem danych osobowych jest  Muzeum Ziemi Rawickiej,  Rynek 1,  63-900 Rawicz,  dane
kontaktowe:  mzr@rawicz.eu,  tel.  65  545  35  75.  Pani/Pana  dane  osobowe:  będą  przetwarzane
zgodnie z art.  6  ust.  1 lit.  a,  lit.  c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady UE 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,  dalej
zwanego RODO, w celu organizacji konkursu „Rawicka Palma Wielkanocna”, promocji uczestników
konkursu  oraz  zgłoszonych  prac  w  publikacjach  własnych  i  na  stronach  Administratora  oraz
Współorganizatorów; będą przechowywane nie dłużej, niż jest to potrzebne do zrealizowania celu,
w jakim zostały zebrane oraz wynika to z przepisów o archiwizacji. Decyzje w sprawie indywidualnej
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych
w RODO),  ograniczenia  przetwarzania  w następujących przypadkach:  osoba, której  dane dotyczą,
kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić
prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie,  której  dane  dotyczą,  do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń;  osoba,  której  dane
dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
osoby,  której  dane dotyczą;  wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  którym jest  Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.

…................................................................................................................................................................
Data, podpis


