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KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE „ STOISKO SOŁECKIE”   
podczas DOŻYNEK POWIATOWYCH 

 12.09.2021 w Budrach  
 

I. Cel konkursu :  
- Promocja  tradycji oraz produktów lokalnych Powiatu Węgorzewskiego 
- Kultywowanie tradycji ludowej,  
- Promocja sztuki ludowej i dziedzictwa kulturowego  
- Edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych, 
 
II. Zasady uczestnictwa: 
1. Prezentacja stoisk  soleckich w  godz. 12:30 -17:30  
  powinna obejmować przygotowanie stoiska, na którym znajdują się min.: 
 - symbole dożynkowe,  
- dekoracje o tematyce dożynkowej, 
- potrawy bądź produkty lokalne,  
- prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji regionu.  
2. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 r.                                             
Udział w konkursie można zgłosić do Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach na adres konkursy.gokbudry@interia.pl  
 
III. Kryteria oceny 
1. Estetyka stoiska sołeckiego ( od 1-10 pkt) 
 2. Różnorodność produktów kulinarnych (od 1-10 pkt) 
 3. Różnorodność eksponowanego rękodzieła (od 1-10 pkt)  
4.  Różnorodność użycia tworzyw naturalnych (od 1-10 pkt)  
5. Zaprezentowanie  stoiska przez przedstawiciela sołectwa (od 1-10 pkt)  
 
IV. Ocena konkursu:  
Komisja powołana przez organizatora oceni stoisko w godz. 13.30 – 15.00 
 
V. Nagrody:  
Komisja przyzna nagrody pieniężne laureatom konkursu. 
 
VI.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.  
 
VII.  Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz jego 
akceptacją.  

 
 

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia 
 

……………………………………………………………………………… 
podpis Uczestnika 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 w konkursie na „NAJŁADNIEJSZE  STOISKO SOŁECKIE”  
 podczas Dożynek Powiatowych dn. 12.09.2021r. w Budrach 

 
 

Nazwa sołectwa ................................................................................................................................. 

Adres ............................................................................................................................................. 

Telefon  ............................................................................................................................................ 

 
Oświadczam, że:  
Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.  
Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego stoiska oraz podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi 
do publicznej wiadomości, do celów promocyjnych organizatora konkursu.  
 

 
                                                                                   ................................................ 

                                                                                     Data i podpis zgłaszającego 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
Zgodnie z 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, że: 
1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu  jest Gminny Ośrodek Kultury w 
Budrach   - tel. 87 4278048 gokbudry@wp.pl  

2. W GOK w Budrach  powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i c) ww. Rozporządzenia.   

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania dostępu do danych 
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi 
do organu nadzorczego 

 
                        ................................................ 

                     Data i podpis zgłaszającego 
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