REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU
WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH 2021
Niniejszy regulamin określa warunki „Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych
2021” zwanych dalej konkursem, organizowanego w ramach Dożynek Powiatowych
w Czarnocinie w 2021 roku.

§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 732 88 18, 44 732 88 44, zwany
dalej „Organizatorem”.

§2
Cel konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Upowszechnianie i kultywowanie tradycji ludowych, związanych ze Świętem Plonów
na terenie Powiatu Piotrkowskiego.
Prezentacja tradycyjnych, najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Powiatu
Piotrkowskiego.
Promocja dorobku kulturalnego i walorów wsi polskiej.
Integracja środowiska wiejskiego w Powiecie Piotrkowskim.
Aktywizacja małych społeczności lokalnych.
Inspirowanie do pracy zespołowej.
Budowanie tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia
na pokolenie.
Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako
głównego rekwizytu obchodów.
Pobudzenie aktywności wśród mieszkańców.

§3
Warunki i zasady uczestnictwa
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
W konkursie mogą wziąć udział wieńce zgłoszone przez podmioty działające na terenie
Powiatu Piotrkowskiego, w tym: osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, instytucje
sektora kultury i oświaty, parafie, zespoły folklorystyczne, stowarzyszenia rejestrowe
i zwykłe, sołectwa, grupy nieformalne.
Wieniec musi być wykonany samodzielnie, przez podmioty wskazane w formularzu
zgłoszeniowym. Na konkurs należy wykonać wieniec, który nawiązuje do tradycji wieńców
dożynkowych.
Materiały wykorzystane do wykonania wieńca muszą być związane ze Świętem Plonów –
wyłącznie płody naturalne (np. kłosy zbóż, ziarno, orzechy, warzywa, owoce, kwiaty polne,
ogrodowe itp. ).
W celu zgłoszenia wieńców do konkursu należy wypełnić dla każdego wieńca osobno kartę
zgłoszeniową, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Każdy podmiot może zgłosić tylko 1 wieniec.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać Organizatorowi do dnia 6 sierpnia

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem
„Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych 2021” lub w formie elektronicznej na adres
d.adamek@powiat-piotrkowski.pl (do godz. 24.00).
Zdjęcia wykonanych wieńców należy przesłać (max. 4szt.) na adres e-mail
d.adamek@powiat-piotrkowski.pl do dnia 27 sierpnia 2021 roku (do godz. 24.00).
Zdjęcia należy przesłać w formie plików cyfrowych:
a) format: JPG bądź PNG,
b) min. wymiary zdjęcia 1024 x 768 pixeli,
c) zdjęcia powinny być jak najlepszej jakości (wyraźne, ostre).
Wieńce zgłoszone do udziału w konkursie zostaną zaproszone do udziału w Dożynkach
Powiatowych, które odbędą się 5 września 2021 roku w Czarnocinie.
Wieńce Dożynkowe, biorące udział w konkursie pozostają w dyspozycji organizatora.
Reprezentacje poszczególnych wieńców przyjeżdżają na miejsce na koszt własny.
Rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym i nie
powinien przekraczać 1,5 m wysokości i 1 m średnicy w podstawie.
Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę
Uczestnika Konkursu oraz nazwę gminy, do której przynależy.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem przez
uczestnika warunków konkursu, określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku, w formie
fotografii cyfrowej, przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, w tym
w szczególności na potrzeby działalności promocyjnej Organizatora, prowadzonej za
pośrednictwem strony internetowej www.powiat-piotrkowski.pl, Facebook Starostwa
Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz w lokalnych mediach i prasie.

§4
Ocena wieńców
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Organizator powołuje Komisję konkursową do oceny wieńców.
W skład Komisji wchodzą osoby niewystawiające swoich prac.
Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.
Komisja dokonuje oceny wieńców i rozstrzyga konkurs.
Komisja ocenia wieńce według poniższych kryteriów:
a) zgodność wykorzystanych materiałów z wymogami konkursu (0-3 punkty),
b) zgodność kształtu wieńca z wymogami konkursu (0-3 punkty),
c) walory artystyczne (kompozycja, technika wykonania, kształt, kolor) (0 –10 punktów).
Organizator przewidział także głosowanie internetowe. Fotografie zgłoszonych do konkursu
wieńców zostaną udostępnione na Fanpage’u Powiatu Piotrkowskiego.
W głosowaniu internetowym każda osoba może oddać głos za pomocą „reakcji”
na Fanpage’u Powiatu Piotrkowskiego w serwisie internetowym www.facebook.com pod
wybranym zdjęciem wieńca dożynkowego.
Zdjęcie, które otrzyma największą liczbę „reakcji” zostanie uhonorowane nagrodą
finansową.
Głosowanie internetowe w konkursie zostanie uruchomione w dniu 30 sierpnia 2021 roku
o godz. 14.00 i potrwa do 2 września 2021 roku do godz. 12.00.
Ocenie podlegają wyłącznie wieńce zgłoszone Organizatorowi konkursu i nieprezentowane
dotychczas podczas Dożynek Powiatu Piotrkowskiego.
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 2 września 2021 roku.
O terminie i sposobie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni
telefonicznie.
Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.

§5
Nagrody
1.

2.
3.
4.

Organizator przewiduje:
a) za zajęcie I miejsca nagrodę finansową w wysokości 900 zł,
b) za zajęcie II miejsca nagrodę finansową w wysokości 800 zł,
c) za zajęcie III miejsca nagrodę finansową w wysokości 700 zł,
d) nagrodę Internautów w wysokości 600 zł.
Wszystkie zgłoszone do udziału w konkursie wieńce otrzymają nagrodę finansową.
Komisja konkursowa może również przyznać uczestnikom konkursu nagrody specjalne.
O ostatecznej wartości poszczególnych nagród decyduje Komisja konkursowa.

§6
Miejsce i termin prezentacji
1.
2.
3.

Wszystkie wieńce zgłoszone do konkursu wezmą udział we Mszy Świętej w Kościele
Parafialnym w Czarnocinie o godzinie 12.00.
Na Mszę Św. należy przybyć najpóźniej do godziny 11.30, gdzie będzie wskazane miejsce,
w którym należy ustawiać wieńce dożynkowe.
Po zakończeniu Mszy Św. osoby reprezentujące wieniec przenosić będą je w żniwnym
korowodzie, na miejsce uroczystości dożynkowych na specjalnie do tego wyznaczone przez
Organizatora miejsce.

§7
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nieobjęte
Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Uczestnicy Konkursu akceptują warunki Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie
i upublicznianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji
Konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego z siedzibą
w Starostwie Powiatowym, ul. Dąbrowskiego 7, 97–300 Piotrków Trybunalski, e-mail:
starosta@powiat-piotrkowski.pl; tel.: 44 732 88 00, 44 732 88 01, fax: 44 732 88 03.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.5.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1
do karty zgłoszenia i powinna zostać dołączona do karty zgłoszeniowej.
Uczestnicy nadsyłający prace konkursowe przyjmują na siebie wszelkie roszczenia
związane z przekazanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko
Organizatorowi Konkursu.
Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs fotografii
(z podaniem danych/nazwy uczestnika/ów konkursu) na swoich stronach internetowych,
w mediach społecznościowych, prasie, mediach oraz w wydawnictwach promocyjnych
Organizatora.
Informacje o nagrodzonych zostaną podane do publicznej wiadomości przez Organizatora
konkursu oraz zamieszczone będą na stronie internetowej Organizatora.
Koordynatorem konkursu jest Wydział Aktywizacji Społecznej Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim: Dorota Adamek pokój 2, tel.: 44 732 88 18, e-mail
d.adamek@powiat-piotrkowski.pl; Renata Budzisz, pokój 8, tel.: 44 732 88 44,
r.budzisz@powiat-piotrkowski.pl.
ORGANIZATOR

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
POWIATOWY KONKURS
WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH 2021
1.

Dane wykonawcy

Imię i nazwisko/Nazwa:
…..………………..............................………………………………………................................................
……………………………………………………………............................................……………………
Adres: ……………………………………………........................................…………………….......…
Gmina: ………………………………………….........................................…………………………....
Telefon kontaktowy: ….................................………………………………………........……................
2.

Opis wieńca:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Planowany wymiary wieńca: szerokość ...................................., długość .......................................,
wysokość ......................
3.

Oświadczenia:

a) Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję „Regulamin Konkursu Wieńców Dożynkowych 2021”
organizowany przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.
b) Oświadczam, że udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie na
prezentację fotografii wieńca na stronie internetowej: www.powiat-piotrkowski.pl, na Fanpage’u Powiatu
Piotrkowskiego, a także na nieodpłatną publikację w mediach, prasie, materiałach i wydawnictwach
promocyjnych Organizatora.
c) Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swoich danych dla potrzeb
przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych zebranych
podczas niniejszego konkursu jest w rozumieniu tej samej ustawy Organizator.

………….…………………………………………
(Czytelny podpis Wykonawcy/ Osoby reprezentującej Wykonawcę)
Załączniki:
Klauzula informacyjna.

Załącznik nr 1 do Karty zgłoszenia
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego z siedzibą
w Starostwie Powiatowym, ul. Dąbrowskiego 7, 97–300 Piotrków Trybunalski, e-mail:
starosta@powiat-piotrkowski.pl; tel.: Sekretariat tel.: 44 732 88 00, 44 732 88 01,
fax: 44 732 88 03.
2. Może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym
w Piotrkowie Trybunalskim: Sylwia Tokarska, telefon: 44 732 88 09, telefon: 781 555 147,
adres e-mail: s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane celach związanych z organizacją i promocją „Powiatowego
Konkursu Wieńców Dożynkowych 2021”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych
prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości udziału w konkursie.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Otrzymałem/łam:
….................................................................................
(Czytelny podpis Wykonawcy/ Osoby reprezentującej Wykonawcę)

