
REGULAMIN KONKURSU NA WIENIEC DOŻYNKOWY 
 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. 

2. MIEJSCE KONKURSU: boisko przy PEK w Gniłej. 

3. CEL KONKURSU: 

a) Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych wieńców dożynkowych, które formą i użytym 

materiałem nawiązuje do  dawnych wieńców dożynkowych, lub będzie posiadał formę 

współczesną nawiązującą do tradycji narodowych, religijnych lub patriotycznych. 

b) Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy Dobrzyniewo Duże. 

c) Kultywowanie najbardziej wartościowych oraz nadal żywych tradycji regionalnych oraz 

popularyzacja kultury ludowej. 

d) Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia 

twórców na dzieci i młodzież. 

e) Wzmocnienie lokalnej tożsamości. 

4. PRZEDMIOT KONKURSU: 

Przedmiotem konkursu wykonanie wieńca dożynkowego, który formą i użytym materiałem 

nawiązuje do  dawnych wieńców dożynkowych występujących na terenie Podlasia lub będzie 

posiadał formę współczesną nawiązującą do tradycji narodowych, religijnych lub 

patriotycznych. 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ TERMINY KONKURSU: 

a) W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, 

stowarzyszenia, grupy nieformalne (np. Koło Gospodyń Wiejskich) oraz indywidualnych 

wytwórców z terenu gminy Dobrzyniewo Duże. 

b) Każde sołectwo, stowarzyszenie, grupa nieformalna, instytucja gminna, bądź osoby 

indywidualne mogą zgłosić do konkursu wyłącznie jeden wieniec dożynkowy. 

c) Każdy w/w podmiot winien dokonać zgłoszenia udziału w konkursie do GCK  

do 1 sierpnia 2022 roku. (Karta zgłoszenia – Załącznik nr 1) 

d) Zgłoszony wieniec dożynkowy musi zostać zaprezentowany podczas trwania Dożynek 

Gminnych w Gniłej w dniu 21 sierpnia 2022 roku. 

e) Każdy wieniec powinien posiadać kartkę zawierającą nazwę wykonawcy. 

6. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH WIEŃCÓW: 

a) Skład Komisji Konkursowej powołuje Organizator. Członkowie Komisji Konkursowej 

spośród siebie wybiorą przewodniczącego.  

b) Ocenie poddany będą: 

 Ogólny wygląd zewnętrzny, walory estetyczne, technika wykonania, kształt, 

pomysłowość. 



 Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych 

materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła 

itp.  

 Staranność wykonania i stopień trudności. 

 Bogactwo użytych elementów. 

 Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły. 

c) Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych 

kwiatów etc. i swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, w tym 

obrażać uczuć religijnych i poczucia moralności. 

d) Ilość punktów będzie decydowała o uzyskaniu I, II, III miejsca w konkursie,  

a w przypadku uzyskania przez poszczególne wieńce dożynkowe takiej samej ilości 

punktów przewodniczący zarządzi dodatkowe głosowanie i członkowie komisji jeszcze 

raz poddadzą ocenie tylko te wieńce, które uzyskały taką samą ilość punktów, by ustalić 

ostateczny werdykt. 

e) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

Organizator przewiduje nagrody za I,II i III miejsce, oraz nagrody za udział w wysokości: 

a) I miejsce – 800,00 zł;                                                                                        

b) II miejsce – 600,00 zł;                                                                                    

c) III miejsce – 500,00 zł;                                                                                     

d) za udział – 300,00 zł.                                               

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Dożynek Gminnych 21.08.2021 roku. 

8. BIURO ORGANIZATORA 

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym 

ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże 

e-mail: gck@gckdobrzyniewo.pl, w.koch@gckdobrzyniewo.pl 

kom. 501 324 937 



 

Załącznik nr 1 do regulaminu  
konkursu na wieniec dożynkowy 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY 

ZGŁASZAJĄCEJ 

NAZWA GRUPY 

WYKONUJĄCEJ 

WIENIEC 

KONTAKT 

   

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście w siedzibie organizatora lub przesłać  

e-mailem na adres: w.koch@gckdobrzyniewo.pl w terminie do 1 sierpnia 2022 r. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu na najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów promocyjnych. 

 

 

 

 

................................................................. 

 Podpis osoby zgłaszającej wieniec 

 

 

 

 



...................................... 

(miejscowość i data) 

KONKURS 

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do 

konkursu. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią 

klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących 

mi prawach.  
 

…………………………..……..…………. 

(podpis osoby zgłaszającej) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę(-y) na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku oraz na  nieodpłatne 

wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojej osoby zarejestrowanego podczas realizacji konkursu poprzez 

publikację zdjęć oraz materiału wideo bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania na stronach WWW, w 

powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji.  
Przyjmuję do wiadomości, że zgoda 

• Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,   

• Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo wykonanych podczas realizacji  KONKURSU, 
• Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kom-

pozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych 

za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem 

Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym z tytułu wykorzystania wizerunku na potrzeby jak w 

oświadczeniu.  

 

…………………………..……..…………. 

 (podpis osoby zgłaszającej) 

(*) – niepotrzebne skreślić 

  
Klauzula informacyjna 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym 

przy ulicy Lipowej 71 reprezentowane przez Dyrektora. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres Administratora danych 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. Pana/Pani zgody w celu organizacji KONKURSU. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: 

 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,  

 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, 

 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wyco-

fanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w konkursie 

na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolna. 

mailto:iod@eterneco.eu

