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Regulamin konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”- 

DOŻYNKI GMINNE 2019 

Organizatorzy 

 

Wójt Gminy Wielgie  

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie 

 

Miejsce konkursu:    park w Wielgiem 

Termin konkursu:   18 sierpnia (niedziela) 

 

 

Cel konkursu: 

 

                kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek, 

                rozbudzanie  zainteresowań twórczością ludową, 

                prezentacja  bogactwa plonów wplecionych w wieniec  dożynkowy  

   

 Uczestnictwo:  

1.W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez: sołectwa, Koła 

Gospodyń Wiejskich, OSP  lub inną organizację bądź stowarzyszenie działające w danej wsi 

oraz osoby prywatne z terenu gminy Wielgie i zgłoszone do konkursu przez wykonawców lub 

ich przedstawicieli.   

2.Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie 

jest zgłoszenie się do konkursu do dnia 14 sierpnia 2019r.w sekretariacie Urzędu Gminy 

Wielgie lub w Ośrodku Kultury (Wielgie ul. Starowiejska 81) oraz złożenie „Karty 

uczestnictwa” stanowiącej załącznik niniejszego regulaminu. 

3.Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na miejsce konkursu w dniu 18.08.2019r. na koszt 

własny. Wieńce powinny być dostarczone na godz. przed rozpoczęciem uroczystości. 

4.Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu. 

5.Dodatkowo dwa wieńce  (w kategorii tradycyjny i nowoczesny) zostaną wytypowane do 

konkursu powiatowego. 

 

 

Komisja konkursowa: 

1.Oceny wieńców dokona Komisja Konkursowa ( co najmniej trzy osoby)   powołana przez 
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Organizatora. 

2.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z oceny wieńców.   

Wieńce oceniane będą w dwóch kategoriach:  

Tradycyjnej  i nowoczesnej. 

Wieniec tradycyjny: kształt wieńca –korona zamknięta 

Wieniec nowoczesny-oryginalne, nowatorskie pomysły, formy uwzględniające współczesny 

charakter społeczeństwa 

Kryteria oceny: 

1. Wymiary: wysokość do 180 cm szerokość w podstawie lub średnica obwodu na całej 

wysokości wieńca do 200cm.   

2. Użycie jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów, tj. kłosy 

zbóż, ziarna, słoma, warzywa, owoce, kwiaty, zioła  itp. Max 15 punktów. 

3. Walory estetyczne: wykonanie, kompozycja , bryła, dobór barw, technika, bogactwo 

użytych materiałów-Max. 15 punktów. 

4. Ogólne wrażenie artystyczne- Max 15 punktów. 

5. Użycie materiałów plastikowych, styropianowych, sztucznych kwiatów,   

metalowych- 10 punktów ujemnych.  

 

Dopuszcza się w elementach  konstrukcji  metal. W  elementach dekoracji : 

bibułę(wykluczona wstążka     dekoracyjna), glinę, masę papierową itp. Widoczne 

wiązania dekoracji  i innych elementów wieńca wykonane powinny być sznurkiem 

konopnym, dratwą, klejem  naturalnym(dopuszcza się wikol).       

 

    Nagrody: 

1. Organizatorzy przewidują nagrody oraz dyplomy. 

2. Komisja Konkursowa  przyzna  I, II, III miejsce w każdej kategorii oraz nagrody za 

udział . 

3. Nagrody zostaną wręczone na scenie,  w dniu Dożynek(18.08.), około godz.1700 . 

    Dodatkowe atrakcje: 

W dniu dożynek odbędzie się otwarty konkurs na wieniec, który zdaniem publiczności okaże 

się najładniejszy. W tym celu uczestnicy Dożynek otrzymają specjalną kartę do głosowania i 

będą mogli wziąć udział w zabawie. 
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Ochrona danych osobowych: 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych 

z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w RODO. 

Uwagi końcowe: 

Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte 

w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

Więcej informacji na temat Konkursu udziela Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy 

Wielgie w Wielgiem ul. Starowiejska 81,  tel. 54 289 74 70; 796 703 086, e-mail 

kkwiecińska@okib.pl, mszczupacka@okib.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy tel. 

54 289 73 80. 

                                                                                                       

ORGANIZATORZY 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU 

”NAJPIEKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” 

DOŻYNKI GMINNE –WIELGIE 2019R. 

 

1.Nazwa wsi 

 

 

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

 

 

2.Kategoria 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.Wykonawca wieńca dożynkowego (grupa lub osoba) 

 

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

 

4.Imię i nazwisko, pełniona funkcja oraz dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenie wsi do 

konkursu. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.Wyrażam chęć udziału w konkursie  na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. 

 

 

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

(Miejscowość ,data)                                                                                                Podpis zgłaszającego 

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.4.2016 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: RODO), 

informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgiez siedzibą 

w Wielgiem, ul. Starowiejska 81. 

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w OKiBGW : e-mail: iod@okib.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust .1 lit. a wyłącznie w celu: 

- realizacji konkursu “Na najpiękniejszy wieniec Dożynkowy 2019rok” 

  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
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 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria 

okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikacje i kwalifikację dokumentacji w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt. 

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, 

dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 RODO z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2 ; 

 prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO dotyczy danych przetwarzanych na 

podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób 

zautomatyzowany; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art. 21 RODO,  

z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania 

danych na podstawie przepisów prawa. 

 W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

- obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa 

- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 

Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwość realizacji czynności urzędowych. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych 

jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 

 
 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
na przetwarzanie moich danych osobowych imię i nazwisko, adres, telefon, wizerunek uczestników 

konkursu przez Ośrodek Kultury i Bibliotekę Gminy Wielgie ul. Starowiejska 81 , 87-603 Wielgie w celu 

realizacji konkursu „Na najpiękniejszy wieniec  Dożynkowy 2019”. 

 
 
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody 
 
Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie 

administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,www.uodo.gov.pl). Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest 

dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
         

 …………………………….. 

      Podpis wyrażającego zgodę 

http://www.uodo.gov.pl/

