Regulamin
Konkursu na Wieniec Dożynkowy
Dożynki Gminy Rzeczenica
w dniu 4 września 2021 roku w Olszanowie
1. Organizatorem Konkursu na Wieniec Dożynkowy, zwanym dalej „Konkursem” jest
Gminne Centrum Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy.
2. Konkurs przeznaczony jest dla sołectw z terenu Gminy Rzeczenica.
3. Cel konkursu: Propagowanie tradycji związanych z obchodzonym Świętem Plonów,
wieńczącym pomyślne zbiory.
4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie wieńca dożynkowego nawiązującego do tradycji
i zwyczajów wieńców dożynkowych i dostarczenie go w celu wzięcia udziału w
ceremoniale dożynkowym.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
1) przekazanie wypełnionego i podpisanego formularza Zgłoszenie Wieńca Dożynkowego,
stanowiącego Załącznik do Regulaminu do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
2) dostarczenie wieńca do Olszanowa na ceremoniał Dożynek Gminnych w dniu 4
września 2021 roku.
6. Uczestnik konkursu może zgłosić jeden wieniec.
7. Formularz wypełniony w sposób niekompletny, nieczytelny lub niezgodny z Regulaminem
nie weźmie udziału w Konkursie. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie
możliwość odrzucenia zgłoszenia.
8. Wymagania dla zgłaszanych wieńców
1) Wieniec, mający formę korony, nie powinien przekraczać rozmiarów: wysokość do 180 cm,
szerokość w podstawie oraz średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm.
2) Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty uprawiane
w regionie pomorskim. Wieniec nie może być wykonany z wykorzystaniem plastiku,
styropianu, sztucznych kwiatów etc. i swoim wyglądem nie powinien budzić negatywnych
skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, nawoływać do przemocy i nienawiści.
9. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 31 sierpnia 2021 roku do dyrektora GCKSTiR
w Rzeczenicy na formularzu Zgłoszenie Wieńca Dożynkowego. Zgłoszeń można
dokonywać osobiście, w siedzibie GCKSTiR przy ul. Lipowej 1 w Rzeczenicy, bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając formularz na adres e-mail:
dyrektor.gck@rzeczenica.pl
10. Uczestnicy konkursu zgłaszają się do organizatora w dniu Dożynek o godzinie ustalonej
przez Organizatora.
11. Każdy zgłoszony wieniec otrzyma numer porządkowy.
12. Ocenie będzie podlegać w szczególności:

1)

zgodność wieńca z wymogami regulaminu Konkursu (w tym parametry) –0 do 5 pkt;

2)

zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania – 0
do 5 pkt;

3)

różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów
naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. –0 do 5
pkt;

4)

walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły –0 do 5 pkt

13. Oceny wieńców i przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa.
14. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych wieńców i wskaże trzy najwyżej ocenione
wieńce, którym zostaną przyznane odpowiednio I, II i III miejsce.
15. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne.
16. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół.
17. Laureaci Konkursu otrzymają vouchery o wartości:
I miejsce – 1 000 zł brutto,
II miejsce – 700 zł brutto,
III miejsce – 500 zł brutto.
18. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają vouchery o wartości 200 zł.
19. Vouchery przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które łącznie muszą spełniać
następujące warunki:
1) są zadaniami własnymi gminy,
2) służą poprawie warunków życia mieszkańców.
20. Organizator przewiduje wręczenie pamiątkowych dyplomów wszystkim uczestnikom
Konkursu.
21. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce uroczystości dożynkowych
i transportu wieńca zgłoszonego do Konkursu, jak również żadnych innych kosztów z tym
związanych.
22. Wieńce pozostają własnością zgłaszających i należy je odebrać po zakończeniu Konkursu.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania,
zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.
24. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Załącznik do Regulaminu
Formularz zgłoszenia wieńca w Konkursie na Wieniec Dożynkowy
Dożynki Gminy Rzeczenica
w dniu 4 września 2021 roku w Olszanowie
Zgłaszające sołectwo: …………………………………………………………………………...…
Imię i nazwisko zgłaszającego w imieniu sołectwa …………………..…………………………….
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Regulamin Konkursu na Wieniec
Dożynkowy Dożynki Gminy Rzeczenica w dniu 4 września 2021 roku w Olszanowie
i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz że zgłoszony przeze mnie wieniec nie narusza praw
autorskich i dobrych obyczajów na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. ze zm.)
………………………………………………….
(podpis osoby zgłaszającej)
Zgoda na udział w Konkursie na Wieniec Dożynkowy
Dożynki Gminy Rzeczenica
w dniu 4 września 2021 roku w Olszanowie
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażam* / nie
wyrażam zgodę/y* na ograniczone czasowo (do 12 m-cy po zakończeniu Konkursu na Wieniec Dożynkowy
- Dożynki Gminy Rzeczenica w dniu 4 września 2021 roku w Olszanowie) przetwarzanie danych
osobowych w zakresie zgłoszenia uczestnika (imię i nazwisko, organizacja), przez Administratora – Gminne
Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy na potrzeby mistrzostw i rozstrzygnięcia
konkursu (wręczenia nagród) oraz działalności kulturalnej i promocyjnej.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że powyższą zgodę mogę w dowolnym momencie odwołać.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwia uczestniczenie w ww. mistrzostwach.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że niniejsza zgoda jest wyrażona dobrowolnie, przy czym
brak zgody uniemożliwia przetwarzanie danych osobowych w celach określonych powyżej. Odwołanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody
przed jej cofnięciem.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
……….……………………….....
(podpis osoby zgłaszającej)
Dobrowolna zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika w Konkursie na Wieniec Dożynkowy
Dożynki Gminy Rzeczenica
w dniu 4 września 2021 roku w Olszanowie w celach promocyjno-marketingowych
Ja, …………………………………………….., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO) wyrażam* / nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo
przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku twarzy przez

Administratora – Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy reprezentowane
przez Dyrektora.
Przetwarzanie jest dokonywane na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej prowadzonej za
pośrednictwem:
● wydawnictw własnych Administratora tj. gazetki, ulotki promocyjne, albumy okolicznościowe,
● strony internetowej pod adresem www.gck.rzeczenica.pl/
● portalu społecznościowego Facebook,
● strony internetowej Gminy Rzeczenica: www.rzeczenica.pl
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że powyższą zgodę mogę w dowolnym momencie odwołać.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że niniejsza zgoda jest wyrażona dobrowolnie, przy czym
brak zgody uniemożliwia przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w powyższym formularzu
wyrażenia zgody.
Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
…….………………..……………………………………
Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i 14 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 – dalej RODO),
informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminne Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą:
ul. Lipowa 1, 77-304 Rzeczenica
Inspektorem Ochrony Danych
W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono kontakt się z Inspektorem ochrony danych – Tomasz Stola,
poprzez korespondencję przesłaną elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora z dopiskiem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Cele i podstawy przetwarzania
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów i udzielonej zgody:
a) w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań
statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
c) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
2. Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów
akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji
dokumentów zgodnej z prawem. W przypadku zgłoszeń do Mistrzostw Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu
Pierogów okres ten wynosi do 12 miesięcy.
3. Odbiorcy danych - Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie przekazuje danych
osobowych przetwarzanych w sowich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych
osobowych (podmioty przetwarzające). Przedsiębiorstwa te posiadają dostęp do tych danych na podstawie
umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to min. firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt
komputerowy. Dodatkowo do danych będą miały dostęp podmioty wymienione w regulaminie Mistrzostw
Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów jako współorganizatorzy i partnerzy przedsięwzięcia.
4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych
w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
d) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul.
Stawki 2).
5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie
udzielonej zgody. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu
wskazanego w treści zgody.
6. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w
sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

