
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2019 

Gminny konkurs 

 

REGULAMIN 

 
Organizator:  Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin 

tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86,  sekretariat@okgminalubin.pl 

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich Sołectw Gminy Wiejskiej Lubin.  

 

Termin i miejsce imprezy:   23 sierpnia 2019 r. – boisko w Miroszowicach.  

 

Cele konkursu: 

 Upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych z obrzędami dożynkowymi. 

 Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych. 

 Wyłonienie wieńca dożynkowego o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych, który będzie reprezentował Gminę 

Lubin podczas powiatowych uroczystości dożynkowych w Ścinawie – 24 sierpnia 2019 r. 

 

Zasięg: Gmina Wiejska Lubin. 

 

Zasady uczestnictwa:  

 Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii – wieniec tradycyjny. 

 W konkursie mogą wziąć udział sołectwa Gminy Lubin. 

 Każde sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec. 

 Termin zgłoszenia wieńca upływa 16.08.2019 r. do godz. 15.00.  

 Zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej prosimy kierować na adres e-mailowy: sekretariat@okgminalubin.pl lub osobiście  

w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

 Termin i miejsce dostarczenia wieńca konkursowego: 23.08.2019 r. do godz. 17:00 – boisko w Miroszowicach. 

 Rozstrzygnięcie konkursu: 23.08.2019 r. o godz. 17:30 na boisku w Miroszowicach. 

 

Kryteria dopuszczające uczestnictwo wieńca w konkursie: 

 W konkursie mogą uczestniczyć wieńce, które formą i użytymi materiałami nawiązują do polskich tradycji wieńców 

dożynkowych - korony. 

 Wieńce zgłoszone do konkursu nie powinny przekraczać rozmiarów: wysokość maksymalna 180 cm, szerokość  

u podstawy oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm. 

 Wieńce nie mogą zawierać elementów plastiku, styropianu, tworzywa sztucznego (np. figurek, sztucznych kwiatów, sztucznych 

owoców czy sztucznego kleju) i swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, w tym obrażać uczuć religijnych 

i poczucia moralności. 

 Konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich niesienie w korowodzie dożynkowym. 

 

Kryteria oceny i nagrody 

 Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubin oceniając wieńce będzie brała pod uwagę: 

 zgodność z tradycją (w zakresie kompozycji, formy, użytych materiałów i technik wplatania), 

 bogactwo, różnorodność użytych materiałów (kłos, ziarno zbóż, owoce, warzywa, zioła, kwiaty, itd.), 

 walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły), 

 ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych, 

 Wieniec, który zdobędzie I miejsce będzie reprezentował Gminę Lubin w powiatowych uroczystościach dożynkowych  

w Ścinawie -  24 sierpnia 2019 r. Natomiast, jeśli wygra etap powiatowy – będzie reprezentował Powiat Lubiński na 

uroczystościach dożynkowych Dolnego Śląska - 8 września 2019 r. w miejscowości Niemcza.  

 Organizator przewiduje dla uczestników dyplomy oraz nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. 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 Panią/Pana, że: 

1. Administratorem danych osobowych będzie: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 

59-300 Lubin. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz  

3. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w konkursie na 

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY organizowany przez OKGL i promocji tego 

wydarzenia, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3, będzie brak 

możliwości uczestnictwa w ww. konkursie. 

5. Przesłanie przez Panią/Pana karty zgłoszenia z danymi osobowymi w celu uczestnictwa w ww. 

konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.  

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa, upoważnione przez Administratora podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz osoby odwiedzające placówkę lub jej 

stronę internetową. 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie 

miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

12.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

   ……………………………………………………………………………                    

 (data i czytelny podpis) 

 

 

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU 

 

Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia  

4 lutego 1994 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody 

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym 

nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych 

prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego medium 

w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

                                                                               

 

 

   ……………………………………………………………………………                    

 (data i czytelny podpis) 
 

 



 

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2019 

Gminny konkurs  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 

 

 

NAZWA DRUŻYNY  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę/kontakt 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Materiały użyte do wykonania wieńca: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imiona i nazwiska członków drużyny: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

……………………………….dnia ………………    ……………………………………… 

Podpis zgłaszającego 

 

 

 

 


