Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
al. Wojska Polskiego 18
11-606 Budry
tel. (87) 427 80 48, fax: (87) 427 80 40
e- mail: gokbudry@wp.pl www.gokbudry.xip.pl

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
podczas DOŻYNEK POWIATOWYCH W BUDRACH – 12.09.2021r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Budrach oraz Urząd Gminy Budry
Miejsce konkursu: Boisko gminne w Budrach
Termin konkursu: 12.09.2021r.
Cel konkursu:
 kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów,
 prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Powiatu Węgorzewskiego,
 promocja walorów polskiej wsi
Warunki uczestnictwa:
 w konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, osoby prywatne, Koła Gospodyń
Wiejskich, stowarzyszenia z terenu powiatu węgorzewskiego.
 delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny
 zgłoszone wieńce biorą udział w korowodzie dożynkowym spod Urzędu Gminy w Budrach do Kościoła Parafialnego
w Budrach i następnie są eksponowane przed sceną dożynkową
 Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców do godz. 15. 00
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie i dostarczenie
do siedziby Organizatora formularza zgłoszeniowego osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na
następujący adres email: konkursy.gokbudry@interia.pl w terminie do 31 sierpnia 2021 r.
Wieńce dożynkowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
Kryteria oceny:
Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego oceniając:
1. sposób wykonania wieńca – od 0 do 10 pkt.
2. wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego (zachowanie elementów tradycyjnych) –
od 0 do 10 pkt.
3. ogólny wyraz artystyczny –od 0 do 10 pkt.
4. poziom i styl wykonania – od 0 do 10 pkt.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów , przeprowadzone zostanie dodatkowe głosowanie dotyczące tylko
tych wieńców.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca.
Postanowienia końcowe:
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków konkursu
określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie wizerunku, w formie fotografii cyfrowej, przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach , w tym w szczególności na
potrzeby działalności promocyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach prowadzonej za pośrednictwem strony
internetowej www.gokbudry.pl, Facebook GOK-u Budry oraz w lokalnej prasie.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu
……………………………………………………………
data i podpis Uczestnika

Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
al. Wojska Polskiego 18
11-606 Budry
tel. (87) 427 80 48, fax: (87) 427 80 40
e- mail: gokbudry@wp.pl www.gokbudry.xip.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA
w konkursie na „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY”
podczas Dożynek Powiatowych w Budrach dn. 12.09.2021r.
Dane (osoby/instytucji/sołectwa) Zgłaszającego...........................................................................
.........................................................................................................................................................
Adres .............................................................................................................................................
Telefon ...............................................................................................................................
Oświadczam, że:
Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.
Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego wieńca oraz zamieszcznie tych fotografii wraz z danymi
osobowymi do publicznej wiadomości, do celów promocyjnych organizatora konkursu.
……………………………………………………………
data i podpis Uczestnika

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 Uczestnika

