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REGULAMIN KONKURSU  NA  „TRADYCYJNE OZDOBY, PISANKI  i PALMY  WIELKANOCNE 

CEGŁÓW 2022” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Cegłów i Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka  

w Cegłowie, ul. Piłsudskiego 22, 05 -319 Cegłów, tel. 881 405 491. 

2. Termin składania  prac: 8 kwietnia (kwietnia) w godz. 10.00 – 17.00 w Klubie Kulturalne Zacisze 

9 kwietnia 2022 r. (Sobota)  w godz. 10.00 – 13.00 w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i 

Ochrony Przyrody w Cegłowie.  

3. Konkurs odbywa się w dniu 10.04.2022 r. w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony 

Przyrody w Cegłowie - po mszach porannych w obu kościołach (Parafii pw. św. Jana Chrzciciela  

i św. Andrzeja Apostoła oraz Kościoła Parafialnego Starokatolickiego Kościoła Mariawitów). 

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.04.2022 r. (Niedziela Palmowa) w trakcie Kiermaszu 

Wielkanocnego w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie, godz. 

11.00 (msze rozpoczynające się o godz. 11.30) 

5. Po ogłoszeniu wyników konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży zgłoszonych przez 

uczestników prac konkursowych, która odbędzie się w trakcie Kiermaszu Wielkanocnego w 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie w dniu 10 kwietnia 2022 

r.. Zebrana kwota przekazana zostanie w formie darowizny na Zbiórkę Publiczną „Cegłów pomaga 

Ukrainie”. 

6. Wyceny wartości pracy konkursowej przeznaczonej w formie darowizny do sprzedaży na rzecz 

Cegłów pomaga Ukrainie dokonuje twórca lub jej twórcy w porozumieniu z członkami Komisji 

Konkursowej. 

7. Sprzedaży prac, o której jest mowa w pkt.5 i 6 podlegać  będą tylko te, których Wykonawcy złożą 

dobrowolną deklaracje na przekazanie ich w formie darowizny na Zbiórkę Publiczną” Cegłów 

pomaga Ukrainie”. 

 

§ 2 

Przedmiot i cele konkursu 

 

1. Konkurs przeprowadzony jest w dziedzinie: kultura 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej ozdoby, pisanki lub palmy wielkanocnej z 

wykorzystaniem jak największej ilości tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych typu: 

barwinek, papier, krepina, suszone kwiaty, suszone zboża, gałązki wierzbowe, bazie, bukszpan, 

kwiaty żywe, żonkile, tulipany, stokrotki i inne, gipsówka, gałązki forsycji, kokardy, kwiaty i ozdoby 

wykonane własnoręcznie np. z krepiny, bibuły lub innych dostępnych materiałów, kolorowe wstążki, 

dodatki używane w kwiaciarniach, len, rafia, liście sagowca, drut florystyczny i inne. Prace 

konkursowe mogą być również wykonane z innych materiałów jako rękodzieło artystyczne.. 

3. Cele konkursu: 

a)  popularyzowanie tradycji wykonywania ozdób, pisanek i palm wielkanocnych na  terenach 

gminnych i poszczególnych sołectw, 
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b)  pogłębianie więzi z regionem Mazowsza, kultywowanie tradycji religijnych i ludowych, 

c)  poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia ozdób, pisanek i palm w obrzędowości 

ludowej; materiałów i technik ich wykonania oraz form zdobienia, 

d) rozwijanie kreatywności i twórczości artystycznej lokalnych społeczności, 

e) budowanie i wzmacnianie więzów międzypokoleniowych poszczególnych środowisk, 

f) pogłębianie poprzez warsztaty  umiejętności tworzenia prac plastycznych, przedmiotów sztuki 

ludowej, rękodzieła artystycznego. 

g) rozbudzanie aktywności twórczej, budowanie obszarów przyjaznych dla amatorskiego ruchu 

artystycznego, 

h) integracja kulturowa i religijna,  

i) promocja Miasta i Gminy Cegłów 

 

§ 3 

Uczestnicy 

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, osób dorosłych, szkół, rodzin, 

stowarzyszeń, organizacji, kół środowiskowych i jednostek organizacyjnych działających na terenie 

Gminy Cegłów, twórców ludowych  oraz sołectw. 

 

§ 4 

Warunki udziału 

 

1. Akceptacja Regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych 

niezbędnych do jego prawidłowego przeprowadzenia i zgody do publikacji wizerunku. 

2. Wykonanie tradycyjnej ozdoby, pisanki lub palmy wielkanocnej zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

3. W przypadku sołectw warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie tradycyjnej palmy 

wielkanocnej  

4. W przypadku zgłoszenia do konkursu palm ich długość nie jest najważniejszym kryterium przy ich 

ocenie Komisji Konkursowej. 

5. Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje: 

a) Imię i nazwisko, wiek, klasa, adres, telefon kontaktowy, numer telefonu rodzica lub opiekuna 

prawnego, email (praca indywidualna) 

b) Imiona i nazwiska, wiek, klasa, adresy, telefon kontaktowy, numery telefonu rodziców lub 

opiekunów prawnych, email (praca zespołowa) 

c) Nazwa, adres szkoły, wiek, klasa, telefon kontaktowy, adres email, imiona i nazwiska Wykonawców, 

klasa (praca zespołowa) 

d) Pełna nazwa jednostki organizacyjnej, stowarzyszenia, zespołu lub koła, adres, numer telefonu, 

adres email, imiona i nazwiska Wykonawców (praca zespołowa) 

6. Dostarczenie wykonanych palm w terminie: 

a) 8 kwietnia (kwietnia) w godz. 10.00 – 17.00 w Klubie Kulturalne Zacisze, ul Piłsudskiego 

39  

b) 9 kwietnia 2022 r. (Sobota)  w godz. 10.00 – 13.00 w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i 

Ochrony Przyrody w Cegłowie, ul Kolejowa 17. 

c) 10 kwietnia (niedziela palmowa) w godz. 8.30 - 9.00 na Kiermasz Wielkanocny w Centrum 
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Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie, ul. Kolejowa 17.  

 

§ 5 

Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród 

 

1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Cegłów. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające 

elementy niezgodne z regulaminem np. przeważająca ilość gotowych elementów sztucznych. 

2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w dniu 10.04.2022 r., w godz. 9.00 – 10.00, 

3. Prace indywidualne i zespołowe oceniane będą w jednej kategorii z podziałem na trzy grupy 

wiekowe: 

a) klasy 0 -  3,  

b) klasy 4 – 7,   

c) klasy 8 oraz gimnazjalne i ponadgimnazjalne, dorośli, jednostki organizacyjne, 

stowarzyszenia, koła, grupy nieformalne, prace rodzinne 

4. Oddzielną kategorię stanowią  sołectwa gminy. 

5. W każdej z  trzech kategorii z wyłączeniem sołectw zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub 

finansowe o równowartości: I miejsce 150 zł, II miejsce 120 zł, III miejsce 80 zł.  

6. W przypadku sołectw I miejsce otrzyma Grand Prix z nagrodą w wysokości 1000 zł, 

przeznaczoną na potrzeby danej wsi, za II miejsce 500 zł, za III miejsce 300 zł, pozostałe 

Sołectwa otrzymają 200 zł za udział w Konkursie. Komisja Konkursowa może przydzielić 

dodatkowe wyróżnienia lub dokonać innego podziału puli nagród. 

7. Nagrody podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie ustawy z dnia  

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.), 

8. Przy wyborze najlepszych prac Komisja Konkursowa zastosuje następujące kryteria oceny: 

a) dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych 

b) walory artystyczne pracy, z uwzględnieniem tradycji regionalnej  

c) staranność i estetyka wykonania 

d) nakład pracy i trudność wykonania 

e) oryginalność pracy 

 

9. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe lub finansowe 

10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 

§ 6 

Ogłoszenie wyników 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 10.04.2022 r. 

(Niedziela Palmowa) w trakcie Kiermaszu Wielkanocnego w Centrum Zrównoważonego Rozwoju 

i Ochrony Przyrody w Cegłowie, przed głównymi  mszami w obu parafiach w Cegłowie, godz. 

11.00 (msze rozpoczynające się o godz. 11.30) 
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2. Laureaci konkursu nieobecni w tym dniu o jego wynikach zostaną poinformowani pocztą elektroniczną 

bądź telefonicznie. 

3. Laureaci są zobowiązani do odbioru nagrody osobiście oraz dokonania potwierdzenia odbioru nagrody.  

4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na 

stronie www.kulturalnezacisze.pl,  www. https://ceglow.naszabiblioteka.com/ w terminie 5 dni od daty 

rozstrzygnięcia konkursu. 

 

 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie  

2. Prace nie zgłoszone przez uczestników do sprzedaży w ramach  darowizny na zbiórkę publiczną Cegłów 

pomaga Ukrainie  będzie można odebrać po ogłoszeniu wyników konkursu na Kiermaszu 

Wielkanocnym w dniu 10 kwietnia do godz. 13.30 lub w dniach 12 – 15 kwietnia w siedzibie Gminnej 

Biblioteki Publicznej Kulturoteki  w Cegłowie ul Piłsudskiego 22, w godz. 11.00 – 19.00  

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród jak 

również promocji konkursu w tym umieszczenia prac i swojego wizerunku  w publikowanych 

materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej Organizatora;. 

4. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz weryfikacji.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych podczas transportu. 


