REGULAMIN KONKURSU NA
„NAJŁADNIEJSZY WIENIEC I OZDOBĘ DOŻYNKOWĄ”
NA DOŻYNKACH GMINNYCH W SICIENKU DNIA 27 SIERPNIA 2022 ROKU
POSTANOWIENIE OGÓLNE
1.

Organizatorem Konkursu jest: Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku.

2.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie Dożynek Gminnych w Sicienku, 27 sierpnia 2022 roku.

3.

Cele konkursu:
a) kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi
b) popularyzacja tradycji i zwyczajów ludowych związanych z zakończeniem żniw
c) dostrzeganie znaczenia chleba w życiu człowieka
d) integracja Sołectw uczestniczących w konkursie

KOMISJA KONKURSOWA
1.

W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową.

2.

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

3.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

KRYTERIA OCENY
1.

Komisja Konkursowa oceniająca wieńce i ozdoby dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
a.

Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania.

b.

Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak:
kłos, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, ziała itp.

c.

Wygląd zewnętrzny – (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja, treść itp.).

WARUNKI UCZESTNICA W KONKURSIE
1.

W Konkursie wezmą udział te Sołectwa, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w Konkursie osobiście w siedzibie
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku (ul. Bydgoska 6), telefonicznie pod numer 695 481 425 lub
52 554 13 05 lub na adres e-mail: dyrektor@gck-sicienko.pl, w terminie do 19 sierpnia 2022 r..

2.

Każde Sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec lub ozdobę dożynkową.

3.

Wieniec lub ozdoba musi posiadać tabliczkę identyfikacyjną , która zawiera nazwę Sołectwa.

PRZEBIEG KONKURSU
1.

Reprezentacja Sołectwa przyjeżdża na swój koszt.

2.

Miejscem spotkania grup dożynkowych jest Sicienko (przy Kościele pw. Świętego Andrzeja Boboli w Sicienku,
rozpoczęcie mszy dziękczynnej o godz. 15.00). Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w korowodzie
dożynkowym i zostaną ustawione przed sceną główną podczas trwania uroczystości dożynkowych.

3.

Konkurs zostanie przeprowadzony 27 sierpnia 2022 roku o godz. 16:30 na terenie stadionu sportowego w Sicienku
(Sportowa 2).

4.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 27 sierpnia 2022 roku o godz. 18:20.

NAGRODY
1.

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną podczas Dożynek Gminnych w dniu 28 sierpnia 2022 roku. Przewidziano bony
upominkowe za zajęcie I, II i III miejsca, pozostali uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
Wieniec dożynkowy

Ozdoba dożynkowa

I miejsce- bon o wartości 700zł

I miejsce- bon o wartości 400zł

II miejsce- bon o wartości 500zł

II miejsce- bon o wartości 300zł

III miejsce- bon o wartości 300zł

III miejsce- bon o wartości 200zł
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym momencie. Unieważnienie nie wymaga
podania przyczyny.

2.

Organizator zastrzega sobie prawa od publikacji imion, nazwisk, zdjęć osób, a także informację o laureatach konkursu.

3.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Sicienku.

4.

Biorący udział w Konkursie przyjmuje i w pełni akceptuje zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.

Klauzula Informacyjna RODO
Administratorem danych przetwarzanych w konkursie jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Sicienku , ul. Bydgoska 6,
86-014 Sicienko, dyrektor@gck-sicienko.pl, tel. 52 554 13 05
Z naszym IOD Krzysztofem Dziemian można się skontaktować za pomocą adresu e-mail:iod@rodo.pl .
Celem zbierania danych jest:
- przeprowadzenie konkursu: dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest organizacja
konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- publikacja informacji o zwycięzcach konkursu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- wykonywanie zdjęć podczas konkursu. Utrwalone materiały przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
realizacji i promocji konkursu,
- publikacja wizerunku, jednak w przypadku zamiaru realizacji wskazanego celu poprosimy Państwa o zgodę, a w przypadku osób
nieletnich, zgodę ich opiekuna prawnego- – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która będzie podstawą prawną publikacji wizerunku w celu
realizacji i promocji konkursu.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, kontaktując się z Gminnym Centrum Kultury i
Biblioteką w Sicienku. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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w konkursie oraz działań związanych z ich przeprowadzeniem. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja
celu.
Odbiorcami danych osobowych są:


Firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej,
oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia.



W przypadku projektów dofinansowanych organizacje finansujące.



Portal Facebook.

Administrator nie profiluje danych osobowych. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

