
 

Regulamin Konkursu na Wieniec Dożynkowy 

Gmina Krasnystaw 

                  Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie  

z/s w Siennicy Nadolnej. 

Patronat Wójt Gminy Krasnystaw 

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Krasnystaw, Sołectw i 

Stowarzyszeń 

1.Cele konkursu: 

Promocja walorów wsi polskiej 

Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz wieńca  jako głównego 

rekwizytu obchodów. 

Uchronienie od zapomnienia dawnej tradycji wicia wieńców . 

Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. 

Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z polską tradycją 

 

 Promocja walorów wsi polskiej. 

  

2.Zgłoszenie wieńców do konkursu 

Do konkursu można zgłaszać wieńce wykonane własnoręcznie przez Koła Gospodyń 

Wiejskich Sołectwa, Stowarzyszenia i organizacje nieformalne 

 

Zgłoszenia wieńca należy dokonać do dnia 15 sierpnia 2021r. 

Ze zgłoszonych wieńców dożynkowych zostanie wybrany jeden  który będzie reprezentował 

Gminę Krasnystaw podczas dożynek powiatowych. 

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać za pomocą  

karty zgłoszenia. 

 

3.Warunki uczestnictwa w konkursie 

Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty  

uprawiane w regionie lubelskim.  

Wieńce powinny być przygotowane do przenoszenia. 

 

 

 

 

 

 



  

4.Zgłoszenia do udziału w konkursie 

 

Kartę zgłoszenia można złożyć listownie na adres: 

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej 

Siennica Nadolna 15D 

22-302 Siennica Nadolna 

lub elektronicznie (wiadomość e-mail) kontakt@gck.p9.pl 

 

 

W zgłoszeniu należy podać:  

Wykonawcę wieńca wraz z danymi kontaktowymi  

 

 5. Kryteria oceny 

Komisja konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące 

kryteria: 

- zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania 

- różnorodność użytych do wykonania wieńca  materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, 

ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty i zioła 

- walory estetyczne 

- sposób prezentacji wieńca, w tym stroje grupy wieńcowej 

- pomysłowość wykonania wieńca. 

 

6.Komisja konkursowa 

 

Oceny wieńców i przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa  

powołana przez  Gminne Centrum Kultury. 

Z prac komisji konkursowej zostanie sporządzany protokół podpisany przez wszystkich jej 

członków. 

 

7.Postanowienia końcowe: 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

uczestników i ich postaci w publikacjach promocyjnych organizatorów, katalogach 

reklamowych, ulotkach, w druku, w dowolnym nakładzie oraz na stronach internetowych 

Gminnego  Centrum Kultury 

Sporządzanie dokumentacji fotograficznej dowolną techniką, w tym utrwalenie  

audiowizualne. 

 

Karta zgłoszenia wieńca w załączeniu. 
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Zgłoszenie Wieńca Dożynkowego do Konkursu na Wieniec Dożynkowy 

podczas Dożynek Gminnych 

 

 

 

 

Nazwa wykonawcy 

 

 

 

 

sołectwa 

KGW 

stowarzyszenia 

 

 

 

 

osoba zgłaszająca  

(do kontaktu) 

 

 

 

dokładny adres, 

 numer telefonu 

 

 

 
 
 

                                          ………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (tj. Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, 

s.1; „dalej jako RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Gminne Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, 

Siennica Nadolna 15D, 22-302 Siennica Nadolna, telefon:  82 577 06 25, e-mail: kontakt@gck.p9.pl  

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych z którym mogą się  Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem email: 

kontakt@gck.p9.pl  pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursach organizowanych przez 
Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, realizacji ustawowych zadań 

wynikających  

z Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, realizacji zadań statutowych 

Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej,  

4) W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

Ustawa z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania 

danych. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

9) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w zajęciach.  

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy 

powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym, a ponadto ujawnione upoważnionym 

przez Administratora osobom, także innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 
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                                   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /danych 

osobowych mojego dziecka * w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu 

 

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

(imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) 

 

w dokumentacji prowadzonej przez GCK w Krasnymstawie (Tak / Nie)* 

Oświadczam ponadto, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację mojego 

wizerunku / wizerunku mojego dziecka: 

1. na stronie internetowej GCK w Krasnymstawie (Tak, Nie)* 

2.na portalach społecznościowych GCK w Krasnymstawie (tak /Nie)* 

3. w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) 

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie 

wiadomości e-mail na adres naszej firmy. 

 

……………………….………………….………………………… 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

*Niewłaściwe skreślić 

 

 

 


