Dożynki Gminne
Regulamin Gminnego Konkursu na Wieniec Dożynkowy
Sulicice 31 sierpnia 2019 r.

I.

Gminny Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej wspólnie ze społecznością gminy Krokowa organizuje
wydarzenie kulturalno-promocyjne.
II. Cel konkursu
Propagowanie tradycji związanych z obchodzonym Świętem Plonów, wieńczącym pomyślne zbiory.
Promocja wizerunku oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego Północnych Kaszub.
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Organizatorem konkursu jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej (KCK w Krokowej).
2. W Konkursie biorą udział wieńce zgłoszone przez Przedstawicieli Sołectw Gminy Krokowa.
IV. Wymagania dla zgłaszanych wieńców
1. Wieniec w formie korony nie powinien przekraczać rozmiarów:
• wysokość do 180 cm,
• szerokość na 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.
3. Wieniec nie może być wykonany z użyciem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów itp., swoim
wyglądem nie powinien budzić negatywnych skojarzeń.
4. Wieniec należy dostarczyć na miejsce organizacji dożynek.
V. Zgłoszenia do udziału w konkursie
Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 23 sierpnia 2019 roku osobiście, telefonicznie
58 675 41 39 lub 691 447 000 lub na adres e-mail promocja@kck.krokowa.pl.

VI. Kryteria oceny
Ocenie będzie podlegać w szczególności:
a) Zgodność wieńca z wymogami regulaminu;
b) Zgodność wykonania wieńca z tradycją w zakresie kompozycji i formy;
c) Różnorodność użytych materiałów naturalnych;
d) Pomysłowość wykonania wieńca, dobór barw i walory estetyczne.

VII. Komisja konkursowa
Oceny wieńców i przyznania nagród dokona minimum 3 osobowa Komisja Konkursowa wybrana
przez Organizatora.

VIII. Przebieg konkursu
1.
2.
3.
4.

Zgłoszony wieniec zostanie zaprezentowany na placu dożynkowym, zgodnie z zapowiedzą
prowadzącego.
Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych wieńców poprzez wskazanie trzech najładniejszych wieńców i przyznanie I, II i III miejsca.
Po zakończeniu konkursu zgłaszający mogą odebrać wieńce od godziny podanej przez prowadzącego konkurs.
Decyzje Komisji konkursowej są wiążące i ostateczne.
IX. Nagrody

1. Organizator przewiduje dla laureata Konkursu nagrody pieniężne o wartości:
I miejsce - 800 zł netto,
II miejsce - 600 zł netto,
III miejsce - 400 zł netto
2. Organizator przewiduje wręczenie wszystkim uczestnikom Konkursu nagród pieniężnych o wartości
200 zł.
3. Organizator opłaci należny podatek od nagród.
X. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej
ul. Żarnowiecka 29
84-110 Krokowa
Tel. +48 58 6754139 / +48 691447000
e-mail:. kultura@kck.krokowa.pl

Załącznik do Regulaminu Gminnego Konkursu na
Wieniec Dożynkowy, Sulicice 31 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie Wieńca Dożynkowego
do Gminnego Konkursu na Wieniec Dożynkowy
w Sulicice, gmina Krokowa, 31 sierpnia 2019 r.
Nazwa/Imię i nazwisko
zgłaszającego
Dane kontaktowe do
zgłaszającego:
- adres (ulica, nr budynku, kod
pocztowy, miejscowość, gmina,)
- telefon
-adres e-mail

……………………………………………………..
Data i podpis zgłaszającego/
osoby reprezentującej zgłaszającego)

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Gminnego Konkursu na Wieniec Dożynkowy i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz
że przygotowany 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.2018.1191 t.j. ze zm.)

......................................................
(miejscowość, data)

..............................................................
(podpis zgłaszającego/upoważnionej osoby)

Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
przez
Krokowskie
Centrum
Kultury
w
Krokowej
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa zawartych w formularzu Zgłoszenie Wieńca Dożynkowego w zakresie obejmującym dane niezbędne do
realizacji Konkursu, w szczególności:
1)
nazwisko i imię
2)
ulica, kod, miejscowość
3)
telefon,
4)
adres e-mail.
......................................................
(miejscowość, data)

..............................................................
(podpis zgłaszającego/upoważnionej osoby)

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie 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 – RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych zebranych podczas Konkursu jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29,
84-110 Krokowa, tel. 58 675 41 39 , e-mail iod@krokowa.pl;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@krokowa.pl ; lub tel. 58 675 41 39;
3. Moje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Gminnego Konkursu na Wieniec Dożynkowy;
4. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a także ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie
wynikającym z przepisów prawa;
7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
8. Podanie niezbędnych danych do wypłaty nagrody jest wymogiem ustawy z dnia 26 lica 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją niepodania danych dotyczących wypłaty nagrody jest jej niewypłacenie.

......................................................
(miejscowość, data)

.....................................................
(podpis zgłaszającego/upoważnionej osoby)

Wyrażam zgodę na opublikowanie i podawanie do publicznej wiadomości moich dobrowolnie podanych danych osobowych w zakresie: imię,
nazwisko, miejscowość, zawartych w formularzu Zgłoszenie Wieńca Dożynkowego oraz wysokości przyznanej nagrody.

......................................................
(miejscowość, data)

......................................................
(podpis zgłaszającego/upoważnionej osoby)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację wizerunku na portalu internetowym www.kck.krokowa.pl oraz profilu kckkrokowa prowadzonym na
portalu społecznościowym facebook. Celem rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem Gminnego Konkursu na Wieniec Dożynkowy oraz osiągnięciem celów Konkursu poprzez propagowanie tradycji kulturowych regionu. Na podstawie art.
81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j.. ze zm.)

......................................................
(miejscowość, data)

......................................................
(podpis zgłaszającego/upoważnionej osoby)

