
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2022  
Dyrektora Biblioteki - Centrum Kultury  

z dnia 17 sierpnia 2022 r. 
 

Regulamin Konkursu  
 „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy ”  

 
§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs pod nazwą „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” odbędzie się w dniu                    
4 września  2022 r. podczas XVII dożynek gminnych w Dominowie na placu   

      przy Urzędzie Gminy Głusk w Dominowie.   
2. Niniejszy Regulamin wraz z kartą zgłoszenia stanowiącą  załącznik do niniejszego 

Regulaminu jest dostępny na stronie www.kultura.glusk.pl. 
3. Organizatorem  Konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” jest Biblioteka – 

Centrum Kultury z siedzibą w Dominowie ul. Rynek 1.   
4. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych. 
5. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania 

zmian w Regulaminie. 

 

 
          
 

§ 2. 

 CEL KONKURSU 

1. Upowszechnianie i kultywowanie tradycji wykonywania wieńców i obrzędów 

     związanych z dożynkami. 

2. Prezentacja wieńców dożynkowych z terenu gminy Głusk.  

3. Promocja dorobku kulturalnego wsi polskiej. 

4. Aktywizacja małych społeczności lokalnych. 

 

§ 3.  

ZGŁOSZENIE I UCZESTNICTWO 

1. Do udziału w konkursie uprawnione są sołectwa, KGW z terenu gminy Głusk  oraz    

            ogródki działkowe z terenu gminy Głusk. 

2. Uczestnik możne zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec tradycyjny lub 

współczesny. Konkurs przewiduje jedną kategorię konkursową.      

a. Wieniec  tradycyjny – nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców 

dożynkowych. Są to wieńce wykonane według starych wzorów, na szkielecie 

pałąkowym,  płaskie, koliste lub stożkowe. Materiały wykorzystane w wieńcu 

muszą być związane ze świętem plonów, naturalne  kłosy, ziarna, warzywa, 

owoce, zioła, kwiaty.  

b. Wieniec  współczesny – dowolna  kompozycja wieńca, forma uwzględniająca 

współczesny charakter, odwołujący się do aktualnej rzeczywistości religijnej, 

historycznej lub obyczajowej, wykonany w dowolnej technice. Materiały 

wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów, naturalne  

kłosy, ziarna, warzywa, owoce, zioła, kwiaty.  

 

3. Kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie www.kultura.glusk.pl)  należy dostarczyć 

osobiście do Biblioteki – Centrum Kultury, 20-388 Dominów ul. Rynek 1, lub przesyłać 

http://www.kultura.glusk.pl/


na adres: centrumkultury@glusk.pl wpisując w temacie: Zgłoszenie do konkursu                

„ Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa  

w dniu 31 sierpnia 2022 r.  

4. Każdy wieniec powinien posiadać tabliczkę z nazwą miejscowości/nazwą KGW/ 
ogródka działkowego, która wykonała wieniec.  

5. Organizator nie zapewnia ani nie pokrywa kosztów transportu. 

 

 

 

§ 4. 

 KOMISJA KONKURSOWA 

1. Trzyosobową Komisję Konkursową powołuje organizator. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: przewodniczący oraz dwóch członków komisji.  

3. Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców 4 września 2022 r. do godz. 14.00. 

4. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez  

wszystkich członków komisji.  

5. Komisja Konkursowa w imieniu Organizatora dokona oceny i rozstrzygnie Konkurs.  

6. Każdy członek Komisji zobowiązany jest do wytypowania trzech najpiękniejszych 
jego zdaniem wieńców, wskazując jednocześnie kolejność oraz ilość punktów              
w sposób następujący: 

            3 punkty – wieniec I miejsce  
2 punkty – wieniec II miejsce  

            1 punkt – wieniec III miejsce.  

7. W przypadku uzyskania w pierwszej turze głosowania tej samej ilości punktów przez 

dwa lub więcej wieńców, na poszczególne miejsca od pierwszego do trzeciego,   

przeprowadzone zostaje ponowne głosowanie wyłaniające zwycięzcę.  

8. W przypadku braku rozstrzygnięcia w II turze decydujący głos ma Przewodniczący 

            Komisji. 

 

  

 

§ 5.  

NAGRODY 

1. W  kategorii, o której mowa w  § 3 ust. 2 Komisja Konkursowa przyznaje nagrody                

            i dyplomy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce – odpowiednio brutto: 400 PLN,  

            350 PLN i 300 PLN.  

2. Każdy zgłoszony do konkursu wieniec dożynkowy zostanie nagrodzony kwotą brutto 

            250 PLN.  

 

§ 6. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do Regulaminu Konkursu  
 „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy ” 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC  DOŻYNKOWY 

„XVII Dożynki Gminne w Dominowie ”  

 

 

1. 1.Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie do konkursu  

 

………………………………………………………………………………………  

 

2. Informacja kto wykonał wieniec   (sołectwo/KGW/ogródek działkowy) 

 

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

 

 

 

 

3. Wieniec tradycyjny / współczesny   (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedz).  

 

 

 

4. Krótka charakterystyka wieńca : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH           

UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

Drodzy Uczestnicy! 

W związku z udziałem w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”   organizowanym przez  
Bibliotekę  – Centrum Kultury w dniu 4.09.2022r.  przekazujecie nam swoje dane osobowe. Poniżej 
znajdziecie wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.  

Kto jest  administratorem Waszych danych osobowych.  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia konkursu jest 
Biblioteka- Centrum Kultury, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów.  

Z kim się możecie skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Waszych 
danych osobowych 

Administrator wyznaczył specjalną osobę Inspektora Ochrony Danych, który udzieli Wam 
szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych. Aby się 
z nim skontaktować możecie napisać na adres  e-mail: iod@pcat.pl.  

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez Was wskutek 
złożenia zgłoszenia do konkursu, jedynie w celu : 

 

 przeprowadzenia i organizacji konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” , w tym także do 

realizacji działań związanych z wyłonieniem zwycięzców, przyznawaniem nagród i publikowa-

niem informacji o wynikach konkursów na profilu Facebook https://www.face-

book.com/bckglusk/  oraz stronie internetowej https://www.kultura.glusk.pl 

 dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 

Skąd możemy dostać Wasze dane osobowe i jaki jest zakres uzyskanych danych  

 

Dane  mogą  być  pozyskiwane  bezpośrednio od uczestników . 

Zakres przetwarzanych danych obejmuje:  imię  i nazwisko osoby zgłaszającej wieniec do   

konkursu, adres e-mail, nazwę sołectwa, KGW, ogródka działkowego.  

 
Komu możemy udostępnić Wasze dane  

Wasze dane osobowe w zakresie : nazwa sołectwa, KGW, ogródka działkowego  zostaną udostępnione 
na stronie internetowej Biblioteki – Centrum Kultury www.kultura.glusk.pl  oraz na profilu Facebook. 

Na wskazanych stronach internetowych jak również na profilu społecznościowym Facebook              
Biblioteki - Centrum Kultury zostaną upublicznione zdjęcia z przebiegu organizowanego konkursu w tym 
np. z wręczenia nagród. 

mailto:iod@pcat.pl
http://www.kultura.glusk.pl/


Przez jaki czas będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe 

 przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub 

niewykonania naszych zadań oraz obowiązków, tj. przez okres przedawnienia roszczeń 

cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie, wydaniem nagrody oraz prawem do 

publikacji zdjęć stanowiących zadania konkursowe; 

 do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania uzasadnionego interesu prawnego w 

przetwarzaniu danych; 

 do czasu, kiedy nie zostanie cofnięta udzielona zgoda. 

 

 

Jakie przysługują Wam prawa  

Ponieważ przetwarzamy Wasze dane macie prawo do: 

 dostępu do danych oraz ich kopii; 

 sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli są one niekompletne; 

 ograniczenia przetwarzania danych, 

 sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo;  

 wycofania zgody, która została przez Was udzielona.  

Prawo wniesienia skargi 

Jeśli uznacie, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa, macie prawo wnieść skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Dane osobowe zebrane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu mogą być przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany lecz nie będą podlegały profilowaniu.   

Dobrowolność podania danych  

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne aby wziąć udział w 

konkursie.  

 

 

 


