
„Polsko-Niemieckie Spotkanie z Tradycją i Folklorem - DOŻYNKI”
Plaża miejska Copacabana  Kargowa 21 sierpnia 2022

Regulamin  Konkursu  na „najpiękniejszy wieniec dożynkowy”

§1
Postanowienia ogólne

Organizator
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy

podczas imprezy pn. „Polsko-Niemieckie Spotkanie z Tradycją i Folklorem - DOŻYNKI”.
2.  Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Kargowej.

§2
Cele i założenia konkursu

1.  Celem konkursu jest:
a)  kultywowanie  oraz  popularyzacja  kulturowych  tradycji  regionalnych  oraz

najciekawszych dziedzin plastyki obrzędowej;
b) popularyzacja kultury obrzędowej;
c) budowanie tożsamości  kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji  przekazywanej  

z pokolenia twórców na dzieci i młodzież.
d) wzmocnienie lokalnej tożsamości;
e) promocję gminy Kargowa, jej walorów kulturowych i przyrodniczych.

2.  Przedmiotem  konkursu  jest  wyłonienie  najpiękniejszych  dekoracji  dożynkowych,
wykonanych w oparciu o lokalne tradycje rękodzielnicze.

§3
Warunki udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2.  W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne reprezentujące sołectwa Gminy Kargowa.
3. Każda grupa,  lub osoba indywidualna może zgłosić do konkursu wyłącznie jeden wieniec

dożynkowy.
4.  Każdy podmiot biorący udział w konkursie powinien dokonać zgłoszenia do dnia 19.08.2022

do  godziny  10:00.  Karta  zgłoszenia  (zał.  Nr  1)  dostępna  jest  w  siedzibie  organizatora,  
tj. w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej, ul Browarna 7, 66-120 Kargowa.

5. Zgłoszony wieniec dożynkowy musi zostać zaprezentowany podczas trwania finału konkursu,
tj. w dniu 21.08.2022 roku podczas „Polsko-Niemieckiego Spotkania z Tradycją i Folklorem -
DOŻYNKI”  we  wskazanym  przez  organizatora  miejscu  na  plaży  miejskiej  Copacabana  
w Kargowej.

6.  Każdy wieniec powinien mieć metryczkę zawierającą nazwę wystawcy.
7.  Wszelkie  elementy  niezbędne  do  wykonania  dekoracji  każdy  uczestnik  zapewnia  we

własnym zakresie.
8. Uczestnicy przywożą zgłoszoną dekorację na miejsce konkursu na koszt własny.
9. Członkowie komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie.



10. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkurs

§4
Ocena zgłoszeń

1.  Komisję konkursową powołuje Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.
2.  Komisja konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad. Protokół jest podpisywany przez

wszystkich członków komisji konkursowej.
3. Zgłoszone  do  konkursu  wieńce  dożynkowe  zostaną  ocenione  według  następujących

kryteriów:
a. zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania, 
b. różnorodność użytych do wykonania dekoracji podstawowych materiałów 

                naturalnych,
c. walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły.

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§5
Nagrody

1.  Dla uczestników Konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne w wysokości:
a) I miejsce – 500 zł brutto
b) II miejsce – 400 zł brutto
c) III miejsce – 300 zł brutto
d) pozostałe miejsca (wyróżnienia) – po 200 zł brutto

2. Laureatom  Konkursu  nie  przysługuje  możliwość  przeniesienia  prawa  do  nagrody  
na osoby trzecie.
 Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli

              jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł, to jest ona zwolniona z podatku.
3. W przypadku przyznania nagrody pieniężnej osobom prawnym, stosuje się przepis Ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

§6
Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu imprezy, tj. 21.08.2022
roku podczas „Polsko-Niemieckiego Spotkania z Tradycją i Folklorem - DOŻYNKI” na plaży
miejskiej Copacabana w Kargowej.

2. Przekazanie nagród finansowych nastąpi w formie gotówkowej w dniu ogłoszenia wyników 
w  namiocie  organizatora  lub  w  terminie  do  21  dni  od  daty  rozstrzygnięcia  konkursu  w
budynku Mediateki Światowid przy ul. Słodowej 2 w Kargowej.

§7
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE L
119, s.1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administrator  danych  osobowych  –  Administratorem  danych  osobowych  jest  Gminne
Centrum Kultury W Kargowej ul. Browarna 7 66-120 Kargowa



2. Inspektor Ochrony Danych – Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym
można  się  skontaktować  w  sprawie  przetwarzania  danych  osobowych,  pisząc  na  adres
gok@kargowa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Cele przetwarzania - Dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie 
i  przeprowadzenia  Konkursu.  W  przypadku  laureatów  Konkursu  i  osób  wyróżnionych  
w Konkursie dane będą przetwarzane także w celach podatkowych oraz w celu publikacji ich
imion  i  nazwisk  na  stronie  www.gok.kargowa.pl,  www.kargowa.pl  oraz  w  mediach
społecznościowych Gminnego Centrum kultury w Kargowej (Facebook, Instagram)

4. Podstawa prawna przetwarzania
1) dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r:
2) dane laureatów  Konkursu będą przetwarzane na podstawie ww. przepisów oraz art. 6ust.
1lit. a) RODO – czyli dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w
związku z publikacją imienia, nazwiska na stronie www.gok.kargowa.pl, www.gokkargowa.pl
oraz w mediach społecznościowych Gminnego Centrum kultury. (Facebook, Instagram)

5. Okres przechowywania danych - Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do
realizacji Konkursu, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. W przypadku
danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania
lub do czasu zakończenia realizacji zadania.

6. Odbiorcy danych:
1) w przypadku laureatów odbiorcą danych osobowych będą:
a)  użytkownicy  strony:  www.gok.kargowa.pl,  wwwkargowa.pl  mediów
społecznościowych :Facebook, Instagram.
b) dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT,
c) organ administracji  publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie
przepisów prawa (właściwy urząd skarbowy),
2) w przypadku pozostałych uczestników dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT.

7. Prawa osób, których dane dotyczą: Osoby biorące udział w Konkursie posiadają prawo:
1)  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  ich  sprostowania  oraz  prawo  
do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i
18 RODO;
2) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, prawo  
do wniesienia  sprzeciwu (na podstawie  art.  21 RODO) wobec  przetwarzania  dotyczących
danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją;
3) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, prawo  
do wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

8. Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  -  Podanie  danych  osobowych  jest
dobrowolne,  ale  konieczne  do  umożliwienia  Administratorowi  zorganizowania  Konkursu,
powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród. Skutkiem niepodania
danych  jest  brak  możliwości  wzięcia  udziału  w  Konkursie.  Brak  wyrażenia  zgody  
na  przetwarzanie  danych  w celu  publikacji  imion  i  nazwisk  na  wymienionych  wcześniej
stronach www i  w mediach  społecznościowych nie  skutkuje  brakiem możliwości  wzięcia
udziału  
w Konkursie.

§8



Odwołanie Konkursu

W uzasadnionych przypadkach, związanych zwłaszcza z sytuacją epidemiologiczną wywołaną

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania Konkursu.

§ 9
Postanowienia końcowe

1.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zgłoszenia,  które  nie  dotarły  do  niego  z
przyczyn  od  niego  niezależnych  m.in.,  wskutek  awarii  łączy  internetowych,  zgłoszenia
utracone, uszkodzone, lub złożone po upływie określonego terminu.

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  nieprawdziwych  danych  przez
Uczestników Konkursu.

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
4. Postanowienia  Regulaminu  stanowią  podstawę  do  przeprowadzenia  Konkursu,  a  ich

interpretacja należy do Komisji Konkursowej.
5. W  sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

cywilnego  i  ustawa  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  oraz  inne  powszechnie
obowiązujące  przepisy  prawa.  Sprawy  związane  z  Regulaminem  rozstrzyga  Komisja
Konkursowa, której decyzje są ostateczne.

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  Regulaminu  w  przypadku  zmian
przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu,
zmiany wysokości nagród finansowych, zmiany liczby przyznawanych nagród finansowych,
zmiany  daty  rozdania  nagród,  a  także  zakończenia  Konkursu  bez  dokonania  wyboru
zwycięskich projektów, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.


