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REGULAMIN KONKURSU WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH W GMINIE MIRCZE 

MIRCZE 04 WRZEŚNIA 2022 r. 

I. ORGANIZATOR:  

 

1. Wójt Gminy Mircze 

2. Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 

 

II. UCZESTNICY: 

 

Konkurs jest adresowany do sołectw i kół gospodyń z terenu gminy Mircze. 

 

III. CELE: 

 

 Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów. 

 Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu gminy. 

 Promocja walorów wsi polskiej. 

 

IV. ZASADY KONKURSOWE: 

 

 Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą od 22.08.2022 r. do 31.08.2022 r.   

 W konkursie może wziąć udział jeden wieniec (każda grupa określa czy jest to wieniec 

tradycyjny czy współczesny) wykonany  przez sołectwo i ich przedstawicieli lub koło 

gospodyń wiejskich. 

 Zwycięski wieniec w kategorii tradycyjny  będzie reprezentował Gminę Mircze na Dożynkach 

Powiatowych. 

 Do konkursu nie można zgłosić wieńców, które były prezentowane w poprzednich latach. 

 Przy sporządzaniu listy wieńców, brane będą pod uwagę tylko czytelnie wypełnione karty 

zgłoszeniowe wysłane na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu, 

22-530 Mircze, ul. Kryłowska 18 lub dostarczone osobiście do siedziby ośrodka, 

do dnia 31.08.2022 r. do godz. 15:30. 

 Karty zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

V. OCENA PRAC I NAGRODY: 

 

Wieńce  będą  oceniane  w  dwóch kategoriach: Wieniec  tradycyjny i Wieniec  współczesny. 

 

Zgłoszenia w kategorii Wieniec Tradycyjny będą oceniane wg następujących kryteriów: 

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

Wieńce nie mogą być wykonane z plastiku, styropianu lub sztucznych kwiatów, 

 różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych 

materiałów takich jak: kłosy zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła, orzechy – 

uprawiane na terenie województwa lubelskiego. Niedopuszczane jest zastosowanie 

owoców i kwiatów hodowlanych, 

 walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw oraz architektura bryły, 
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 ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych 

(tradycyjny wieniec dożynkowy na ziemiach Polski wykonywany był kształcie korony 

lub stożka. 

Zgłoszenia w kategorii Wieniec Współczesny będą oceniane wg następujących kryteriów 

 sposób wykonania zgodny ze współczesnymi trendami, z wykorzystaniem wszelkich 

dostępnych technik i materiałów, 

 różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych 

materiałów naturalnych takich jak: kłosy zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła, 

orzechów – uprawiane na terenie województwa lubelskiego. Niedopuszczane jest 

zastosowanie owoców i kwiatów hodowlanych, 

 walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw oraz architektura bryły, 

 ogólny wyraz artystyczny 

 

 Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni wieńce zgodnie z kryteriami podanymi 

powyżej. 

 Ocena wieńców będzie dokonana podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Mirczu w dniu 

04.09.2022 r.  

 Komisja Konkursowa wyłoni laureatów 3 pierwszych miejsc w każdej z kategorii (ewentualnie 

wyróżnienia). 

 Dla laureatów i uczestników konkursu przewidziane są nagrody pieniężne i dyplomy. 

 Przewidziane jest wręczenie nagrody publiczności przyznanej przez uczestników Dożynek, 

którzy będą mieli możliwość oddania głosu na kuponie do głosowania.                        

 Werdykt komisji  jest ostateczny i niepodważalny. 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich pracy wraz z autorstwem 

oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i 

Internecie. 

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  

3. Uczestnicy  konkursu zobowiązani są dostarczyć wypełnione Karty Zgłoszeniowe - załącznik nr 

1, zgodnie z zasadami z punktu IV. 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Karta zgłoszenia i wyrażenie zgody  na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz publikacji wizerunku. 
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Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia 
 

Konkurs Wieńców Dożynkowych w Gminie Mircze 

Mircze 04 września 2022 r. 
 

 

1. Nazwa:  KGW/Grupy lub Sołectwa  
 

….............................................................................................................................................. 

 

nr. telefonu .............................................................................. 

 

2.  Ilość osób w delegacji wieńcowej: ................................................. 

    

   a) dary ołtarza    TAK/NIE* 

 

3. Kategoria 
 

- wieniec tradycyjny      ☐ 

  

- wieniec współczesny    ☐ 
 

* niepotrzebne skreślić 

 
WYRAŻENIE ZGODY  NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu konkursowym, danych dotyczących konkursu na Wieniec Dożynkowy w Gminie 

Mircze - Mircze 2022 

 r. przez Administratora – Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu (dalej GOK) w celu przeprowadzenia 

konkursu, upublicznienia jego wyników na stronie internetowej gokmircze.pl, profilu GOK na portalu 

społecznościowym Facebook oraz dokumentach wewnętrznych GOK (np. kronika). 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że: 

 wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w 

takiej samej formie, w jakiej została ona udzielona. 

☐  Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych – 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu Wieńców Dożynkowych w Gminie Mircze – 

Mircze 2022 r. 

 

 

…......................................................................                     …......................................................................... 

 

                   Miejscowość, data                                                            Czytelny podpis zgłaszającego 
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Załącznik nr 2 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych - wizerunek 
 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako 
„RODO”, informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 
3. Dane będą przetwarzane w celu rozpowszechnienia wizerunku  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO.  
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.   
5. Odbiorcy danych: brak.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Ma Pan/i prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 
osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 17 RODO,  

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 
warunkach określonych w art. 20 RODO, 

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych),  

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
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