
REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 

Dożynki Gminne 
Przechlewo 2022

I. TERMIN I MIEJSCE :
10 września 2022 rok Stadion w Przechlewie

II. ORGANIZATORZY :
Urząd Gminy w Przechlewie i Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie .

III. CEL KONKURSU :
- Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji
   regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.
- Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
- Podtrzymywanie umiejętności wyplatania wieńców, tradycji wieńczącej pomyślne
  zbiory zbóż.
- Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.
- Rozbudzenie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

IV. PRZEDMIOT KONKURSU:
- Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem
  nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski.
- Wieniec nie może być ozdobiony dekoracjami z tworzyw sztucznych - plastik,
  styropian, sztuczne kwiaty, itd.
- Wyglądem wieniec nie może budzić negatywnych skojarzeń, idealizować przemoc i
  nienawiść, obrażać uczucia  religijne.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA :
- W Konkursie może uczestniczyć tylko 1 grupa wieńcowa reprezentująca
  zainteresowaną miejscowość.
- Zgłoszenia należy dokonać w Gminnej Bibliotece i Centrum Kultury w Przechlewie



do dnia 05 września  2022 roku, godz. 17.00  telefonicznie 664 450 403
lub e-mail biblioteka@gbick.przechlewo.pl
- Każda grupa może zgłosić tylko jeden wieniec.
- Delegacje wieńcowe w dniu Dożynek zgłaszają się do organizatora do godz.
  15.45 przy kościele parafialnym pw. Św. Anny  w Przechlewie każdy zgłoszony
  wieniec otrzyma numer porządkowy. 
- Grupy wieńcowe z wieńcami wezmą udział w korowodzie dożynkowym od kościoła
  Św. Anny  na stadion ul. Szkolna.
- Po zakończeniu Konkursu zgłaszający odbiorą wieńce w dniu 10.09.2022r.
 od godz. 18.30 do godz. 19.00.
- Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów przejazdu na miejsce uroczystości
  dożynkowych i transportu wieńca zgłoszonego do Konkursu jak również żadnych 
  innych kosztów związanych z przygotowaniem wieńca
- Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
-Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne  akceptacją regulaminu 
  Konkursu . Karta zgłoszenia w załączniku do regulaminu.

VI. KRYTERIA OCENY :
Komisja  Konkursowa  oceniając  wieńce  dożynkowe  będzie  brać  pod  uwagę
następujące kryteria:
1.  zgodność wieńca z regulaminem – od 0 do 5 pkt,
2. zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki – od 0 do 5
     pkt, 
3.  różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych 
     materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, 
     zioła itp. – od 0 do 5 pkt,
4.  walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0 do 5
     pkt,
5.  ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców 
     dożynkowych – od 0 do 5 pkt.

VII. WYNIKI I NAGRODY :
Wyniki  Konkursu  ogłoszone  zostaną  po  uzgodnieniu  wyników  przez  Komisję
Konkursową  w  dniu  10  września  2022  r.  podczas  Dożynek  Gminnych  i  zostaną
wręczone vouchery, za  zajęcie I  II i III miejsca, które będzie można zrealizować  
w sklepach w Przechlewie.



VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1. Komisję Konkursową powoła organizator w dniu Dożynek.
2. W skład Komisji wchodzą minimalnie 3 osoby, maksymalnie 5 osób.
3. Decyzje Komisji są  wiążące i ostateczne, nie przysługuje od niej odwołanie.
4. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
5. Udział w Konkursie oznacza, że uczestnik akceptuje regulamin,  wyraża zgodę na
udostępnianie  danych  osobowych  (imię,  nazwisko,  nr  telefonu),  fotografowanie
dostarczonych wieńców wraz ze swoim wizerunkiem oraz  wykorzystanie zdjęć do
wszelkich celów związanych z konkursem i celów promocyjnych  przez organizatorów.

                                           



                                                   DOŻYNKI GMINNE
                                           PRZECHLEWO 2022
                          
                                   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

Osoba odpowiedzialna :

• imię i nazwisko………………………………………………………………………………….

• nr telefonu………………………………………………………………………………………..

• ilość osób w grupie wieńcowej………………………………………………………...

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie moich danych osobowych tj.
imienia i nazwiska, numeru telefonu, zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu
udziału  w  konkursie  na Najpiękniejszy  wieniec  dożynkowy Dożynki  Gminne
Przechlewo 2022. 
Zgoda może być w każdym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

..............................................
¹Niepotrzebne skreślić (data, podpis)

1



KLAUZULA INFORMACYJNA

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka i Centrum Kultury             
w Przechlewie z siedzibą  przy ul. Człuchowska 8, 77-320 Przechlewo.
2.Administrator danych osobowych powołał powołał inspektora ochrony danych osobowych,          
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@przechlewo.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu  udziału w  konkursie.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
5.Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 
możliwości wzięcia udziału  w konkursie.
6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa;
7.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu.
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki2, 00-193 Warszawa.
10.Pani/Pana dane  nie  będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany i  nie  będą poddawane
profilowaniu.


