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MPŚ-III.520.1.2022 
 

REGULAMIN  
VIII POMORSKIEGO KONKURSU NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 

SWOŁOWO 2022 
 

§1 

WARUNKI OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną 
Gminy Słupsk. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 kwietnia 2022 roku w Muzeum Kultury Ludowej 
Pomorza w Swołowie, w czasie imprezy folklorystycznej „Niedziela Palmowa”. 

 
§2 

PRZEDMIOT I CELE KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu jest: 
- wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej. 

2. Celem Konkursu jest: 
- dokonanie przeglądu oraz wyłonienie najładniejszej palmy z regionu Pomorza, 
- podtrzymywanie tradycji wykonywania plastyki obrzędowej okresu wielkanocnego                      
w oparciu o rodzime tradycje pomorskie oraz tradycje przywiezione przez nowych 
mieszkańców zasiedlających tereny Pomorza po 1945 roku, 
- kształtowanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, 
pobudzanie ich aktywności twórczej, 
- popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami 
wielkanocnymi, 
- dokumentowanie wzornictwa palm wielkanocnych. 

 
§3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie własnoręcznie wykonanej palmy 
wielkanocnej wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia. 

2. Konkurs jest otwarty, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych. Przyjmowane do 
Konkursu palmy mogą stanowić zarówno pracę indywidualną, jak i zbiorową, a składać 
je mogą: osoby indywidualne, rodziny, sołectwa, koła gospodyń wiejskich i inne 
stowarzyszenia działające na terenie Pomorza. 

3. Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują regulamin oraz 
zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Jury konkursu. 

http://www.muzeumkluki.pl/
http://www.muzeum.swolowo.pl/


Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku | Muzeum Rejestrowane 

ul. Dominikańska 5-9 | 76-200 Słupsk | tel. 59 842 40 81 | muzeum@muzeum.slupsk.pl | www.muzeum.slupsk.pl 

Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach | Kluki 27 | 76-214 Smołdzino | tel. 59 846 30 20 | muzeum@muzeumkluki.pl | www.muzeumkluki.pl 

Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie | Swołowo 8 | 76-206 Słupsk | tel. 59 832 48 97 | promocja@muzeum.slupsk.pl | 

www.muzeum.swolowo.pl 

4. Do Konkursu można zgłaszać palmy wykonane własnoręcznie w nawiązaniu do ludowych 
tradycji. 

5. Palma wielkanocna powinna być wykonana wyłącznie z tworzyw naturalnych i według 
tradycyjnych form zdobniczych (bez użycia gotowych, sztucznych dekoracji). Materiałem 
zdobniczym mogą być kwiaty wykonane z bibuły, kwiaty i rośliny suszone, bądź żywe 
oraz wstążki. Ze względów technicznych palma nie powinna być większa niż 3 metry. 
Palma nie powinna zawierać w sobie roślin chronionych. 

6. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić Kartę Zgłoszenia 
zgodnie z załączonym wzorem. Wypełnioną i podpisaną kartę należy przekazać do 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie osobiście w godzinach 8-15 od 
poniedziałku do soboty lub e-mailem (podpisany ręcznie skan Karty Zgłoszenia) na 
adres: promocja@muzeum.slupsk.pl do 9 kwietnia 2022 r. do godziny 12.00. Karta 
Zgłoszenia musi zostać wypełniona odrębnie w stosunku do każdego uczestnika. 

7. Zgłaszane prace powinny być zaopatrzone w czytelnie napisaną metryczkę 
- w przypadku palmy wykonanej indywidualnie: metryczka z imieniem i nazwiskiem, 
miejscowością i wiekiem wykonawcy,  
- w przypadku pracy zbiorowej: metryczka powinna zawierać imiona i nazwiska 
wykonawców, imię i nazwisko opiekuna grupy oraz nazwę placówki delegującej 
uczestników, miejscowość. 

8. Uczestnicy Konkursu mogą wykonać prace indywidualnie lub grupowo. Prace grupowe 
podlegają takiej samej ocenie i sposobie nagradzania, jak prace indywidualne. 

 
§4 

REGUŁY KONKURSU 

1. Do oceny Palm Konkursu Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku powołuje                          
3-osobową Komisję Konkursową. 

2. Ocenie konkursowej podlegają: 
-walory artystyczne i estetyczne, 
-zgodność materiału i sposobu wykonania z dawnymi tradycjami wykonywania palm 
wielkanocnych, 
(Komisja uwzględnia odmienne od siebie sposoby wykonywania wynikające z różnych 
tradycji rodzimych z uwagi na różnorodne pochodzenie kulturowe współczesnych 
mieszkańców Pomorza) 

3. W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne: 
I miejsce – 400 zł 
II miejsce – 300 zł 
III miejsce – 200 zł 

4. Jury zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych nagród oprócz I, II, III miejsca. 
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi o godz. 15.00 
w dniu 10 kwietnia 2022 r. w czasie imprezy folklorystycznej „Niedziela Palmowa”                          
w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie (adres: Swołowo 15, 76-206 Słupsk) 

6. Laureaci Konkursu nieobecni w dniu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną poinformowani                               
o wynikach telefonicznie. Finalista jest zobowiązany do odbioru nagrody osobiście                        
w dniu rozstrzygnięcia Konkursu lub w uzasadnionych przypadkach osobiście w ciągu                      
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3 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu oraz w obu przypadkach, dokonania 
potwierdzenia odbioru nagrody.  

7. Komisja Konkursowa sporządzi protokół Konkursu, a jego wyniki zostaną podane do 
wiadomości na stronie www.muzeum.swolowo.pl 

 
§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszone prace będzie można odebrać w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia 
Konkursu. Prace nieodebrane nie będą odsyłane. 

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są w Muzeum Kultury Ludowej 
Pomorza w Swołowie pod numerem telefonu: 608142690. Sekretarzem Konkursu i osobą 
do kontaktu jest Anna Uszyńska, adiunkt w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza                                
w Swołowie. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie 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) -RODO, informujemy: 
a. Administratorem Danych, podanych w związku z udziałem w Konkursie jest Muzeum 

pomorza Środkowego w Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 
Słupsk. 

b. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum.slupsk.pl pisemnie na 
adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. a). 

c. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, wyłonienie 
zwycięzcy i przyznanie nagród, umieszczenia danych o Konkursie w materiałach 
publikowanych przez Administratora Danych i na jego stronie internetowej oraz 
promocja Konkursu. 

d. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO w okresie 
organizowania i przeprowadzania Konkursu oraz przez okres dochodzenia roszczeń 
z nim związanych. 

e. Dane osobowe będą upubliczniane w materiałach i Internecie. 
f. Dane osobowe podawane są dobrowolni, jednakże jest to niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie. 
g. Osoba podająca dane osobowe posiada prawo dostępu do danych osobowych, 

prawo do sprostowania danych osobowych, prawo żądania od Administratora 
Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 PODO, prawo sprzeciwu, wobec 
przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie moich danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

h. Osoba podająca dane osobowe nie posiada prawa do usunięcia danych osobowych 
przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie, prawa do 
przenoszenia danych osobowych, o których mowa w  art. 20 RODO. 

i. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 
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