REGULAMIN KONKURSU
NA „POWIATOWY WIENIEC DOŻYNKOWY”
§1
Organizator
Powiat Siedlecki
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
§2
Miejsce konkursu
Dożynki Powiatu Siedleckiego 2019, Krzesk – Majątek
(tereny zielone przy kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej)
§3
Termin rozstrzygnięcia konkursu
25 sierpnia 2019 r.
§4
Cel konkursu
1. Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin twórczości
ludowej.
2. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
3. Promocja dorobku kulturowego wsi mazowieckiej.
§5
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest w szczególności do gmin, sołectw, kół gospodyń wiejskich, zespołów
ludowych, ochotniczych straży pożarnych, instytucji i organizacji pozarządowych działających
na terenie Powiatu Siedleckiego jak również wszystkich osób fizycznych, posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne, nie posiadające pełnej zdolności do czynności
prawnych, mogą brać udział w konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej, powołanej w celu
dokonania oceny zgłoszonych do Konkursu wieńców, a także ich małżonkowie, osoby pozostające
z nimi we wspólnym pożyciu, dzieci, rodzice, rodzeństwo.
3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do oceny tylko jeden wieniec.
4. Wieniec dożynkowy powinien nawiązywać formą oraz użytym materiałem do tradycji dawnych
wieńców dożynkowych, występujących na terenie naszego regionu.
5. Zgłoszenia udziału w konkursie będą przyjmowane na załączonej karcie zgłoszeniowej
(zał. nr 1) w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r., (przesłane pocztą tradycyjną na adres: Starostwo
Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce z dopiskiem Konkurs Wieńca
Dożynkowego, elektronicznie na adres: rol@powiatsiedlecki.pl lub dostarczone osobiście
do siedziby Starostwa, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, piętro III, pok. 319).
Termin zgłoszenia uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2019 r.
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do godz. 23:59 zgłoszenie zostanie doręczone Organizatorowi. Wieńcom nadana zostanie
numeracja według kolejności zgłoszeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgłoszenia
zostaną przyjęte również w dniu 25 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00.
6. Wieńce należy dostarczyć w dniu 25 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00 przed kościół parafialny
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w miejscowości Krzesk – Majątek. Wszystkie zgłoszone
wieńce dożynkowe wezmą udział we Mszy Świętej, która odbędzie się o godz. 12:00. Po mszy św.
nastąpi uroczysty przemarsz na plac obchodów (tereny zielone przy kościele). Rozstrzygnięcie
Konkursu ok. godz. 14:30 na scenie głównej dożynek.
7. Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na koszt własny.
8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody
na przetwarzanie danych osobowych związanych z Konkursem oraz nieodpłatnego prawa
do wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć
za pośrednictwem dowolnych mediów w celach związanych z konkursem oraz w celach
statutowych i promocyjnych Organizatora.
9. Wieńce nie stają się własnością organizatora Konkursu.
10. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl
oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
§6
Kryteria oceny
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceni zgłoszone do konkursu wieńce.
2. Kryteria oceny:
- zgodność z tradycją: kompozycja, forma, materiał, technika wyplatania, poziomu wykonania
(kunsztu), zastosowanie oryginalnych nowatorskich inwencji (0-5 pkt.)
- różnorodność użytych materiałów: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itd.
(0-5 pkt.)
- walory estetyczne: kompozycja, dobór barw, architektura bryły (0-5 pkt.)
- ogólny wyraz artystyczny nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych,
typowych dla regionu (0-5 pkt.)
§7
Komisja
1. Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej określonej
w pkt. 2 - kryteria oceny.
2. Ocena jest wypadkową indywidualnych oraz niezależnych wrażeń i odczuć każdego
z członków Komisji.
3. Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców podczas części oficjalnej uroczystości dożynkowych
w godz. od 11:00 do 14:30.
4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§8
Nagrody
I miejsce – do 1400 zł
II miejsce – do 1000 zł
III miejsce – do 600 zł
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród oraz nie wykluczają przyznania
wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
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§9
Ochrona danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
2. Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta
Siedlecki, adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 72 16 adres e-mail:
starostwo@powiatsiedlecki.pl.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się telefonicznie Tel.
25 644 72 16, pisząc na adres e-mail: iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby wskazany w pkt. I.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie na podstawie Pani/Pana zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu
Administratora, wspomagające funkcjonowanie systemów informatycznych.
7. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane przez okres pół
roku od dnia zakończenia konkursu.
8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9. Podanie danych w celu udziału w konkursie ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.
§ 10
Postanowienie końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem rozstrzygał
będzie Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.
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…………………………………………….
data wpływu
do Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu na „Powiatowy Wieniec
Dożynkowy”

Formularz zgłoszeniowy
1. Nazwa miejscowości oraz gminy, z której pochodzi wieniec dożynkowy:
.………………………………………………………………………………………………….....
2. Pełna nazwa instytucji/organizacji działającej we wsi, będącej wykonawcą wieńca wraz
ze składem osobowym, w przypadku osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność
do czynności prawnych jej imię i nazwisko, adres oraz telefon.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko, adres oraz telefon osoby reprezentującej grupę wieńcową, w przypadku osoby
fizycznej nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, imię i nazwisko, adres oraz
telefon jej przedstawiciela ustawowego.
……………………………………………………………………………………………………..
4. Krótki opis instytucji/organizacji/osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności
prawnych oraz przygotowywanego wieńca.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz utrzymanych w mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzaniem
i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu na wieniec
dożynkowy.
Oświadczam, że jestem, pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz, że zapoznałem/am
się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
W przypadku osób fizycznych, nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda
przedstawiciela ustawowego.

………………………..
Miejscowość/data
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……………………………..
podpis osoby zgłaszającej
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