
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
NA WIENIEC DOŻYNKOWY
Werbkowice 21.08.2022 r.

OORGANIZATOR: 
 Gmina Werbkowice

CEL: 
 Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z tradycją.
 Kultywowanie oraz popularyzacja wartościowych i ciągle żywych tradycji

regionalnych w dziedzinie twórczości ludowej.
 Prezentacja bogactw plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.
 Wyłonienie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych.
 Popularyzacja  wiedzy  o  dawnych  zwyczajach  dożynkowych  oraz  roli

wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów.

KRYTERIA OCENY – WIENIEC DOŻYNKOWY

 Wieńce będą oceniane w skali od 1 do 10, w każdej kategorii (wzór karty
oceny załącznik nr 2) przez komisję powołaną przez Organizatora:    

1.  Użycie,  jako  podstawowych  materiałów  związanych  ze  świętem
plonów (kłosy zboża, ziarno, słoma, owoce, warzywa, zioła i kwiaty itp.

2.  Walory  estetyczne,  wykonanie  (kompozycja,  bryła,  dobór  barw,
materiały).

3.  Zastosowanie  ludowych  wzorów  zapamiętanych  przez  najstarszych
mieszkańców, np. wieńce w kształcie korony węgierskiej, wieńce płaskie, koliste
lub stożkowej kopy.

4. Technika wykonania wieńca, stopień trudności.

UCZESTNICTWO:

1. W konkursie mogą wziąć udział  sołectwa z Gminy Werbkowice
oraz Klub Seniora z Werbkowic

2. Każde sołectwo  z Gminy Werbkowice/Klub Seniora może zgłosić
do konkursu jeden wieniec.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 16.08.2022
r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na jeden z podanych poniżej
kontaktów:



- e-mail:  gokwerbkowice@gmail.com
- listownie lub osobiście: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach,
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice

4.  Wzór  formularza  zgłoszeniowego,  stanowiący  Załącznik  nr  1
do niniejszego Regulaminu, dostępny jest:

- w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach.
-  na  stronie  internetowej:   h p://gok.werbkowice.pl/     oraz

h p://werbkowice.pl/

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych  (imię,  nazwisko,  adres)  i  publikację,  bez  prawa  do  odrębnego
wynagrodzenia,  zgłoszonych  do  konkursu  wieńców,  oraz  zdjęć  wieńców
i wizerunku uczestników.

2. Konkurs  zostanie przeprowadzony  w dniu  dożynek,  tj.   21 sierpnia
2022 r.

3. Rozstrzygnięcie  konkursu,  ogłoszenie  wyników  i  wręczenie  nagród
nastąpi podczas obchodów dożynkowych.

4. Organizatorzy nie zapewniają transportu wieńców oraz nie zwracają
kosztów  przejazdu  oraz  kosztów  produktów  potrzebnych  do wykonania
wieńców. 

5.  Każdy  zgłoszony  wieniec  otrzyma  numer  porządkowy,  o  którym
biorący udział w Konkursie, zostaną poinformowani w dniu Dożynek

6.  Organizator  przewiduje  dla  laureatów  Konkursu  nagrody.  Wszyscy
uczestnicy otrzymają dyplom za udział w Konkursie.

7.   Komisja sporządzi protokół –wzór załącznik nr 2, podpisany przez jej
członków.
8.   Od  decyzji  Komisji  nie  przysługuje  odwołanie.  Kwes e  sporne
rozstrzyga przewodniczący Komisji.
9.  Dodatkowe informacje  pod  nr  tel.  84  657  20  32  lub  w  Gminnym
Ośrodku  Kultury  w  Werbkowicach,  ul.  Józefa  Piłsudskiego  2,  22-550
Werbkowice.



Załącznik nr 1
do Regulaminu Gminnego Konkursu Dożynkowego  Werbkowice 2022

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Gminny Konkurs na Wieniec Dożynkowy 

Werbkowice 21.08.2022r.

ZGŁASZAJĄCY (SOŁECTWO/KLUB SENIORA):

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

Nr telefonu zgłaszającego:  …………………………………………

Uwagi:  …..………………….……………………………………………………………………………..

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

…………………………………………………………….. 
pieczątka i podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
WIZERUNKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Gminny  Ośrodek
Kultury w Werbkowicach

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod24@gptogatus.pl
3. Podstawą  przetwarzania  wizerunku  i  informacji  o  osiągnięciach  jest

wyrażona przez Panią/Pana zgoda;
4. Wizerunek  uczestnika  będzie  przetwarzany  w  celu  udokumentowania

wydarzeń  zorganizowanych  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  w
Werbkowicach w ramach Dożynek Gminno-Parafialnych Werbkowice      

5. Odbiorcami  danych  osobowych  w  postaci  wizerunku  będą:  podmioty
zewnętrzne wspierające placówkę w zakresie informatycznym;

6. Wizerunek  uczestnika  będzie  przetwarzany  do  czasu,  gdy  Administrator
uzna, że zakończył się cel przetwarzania lub do czasu wycofania zgody.

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  podanych  danych,  prawo  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do  cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z
prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

9. Dane nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych:  Gminny Ośrodek  Kultury  w Werbkowicach.  Dane  osobowe przekazuję
dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią
klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………                                         …………………………………………………….
Miejscowość, data                 Podpis


