REGULAMIN KONKURSU
NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

MIEJSCE KONKURSU: Kamionki Małe, teren kąpieliska przy Jeziorze Kamionkowskim
TERMIN KONKURSU: 8 września 2019 r.

ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Łysomice.
2. Konkurs organizowany jest na terenie przy plaży w Kamionkach Małych
3. Konkursem objęte są sołectwa z terenu Gminy Łysomice
CEL KONKURSU:
1. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych i żywych ciągle tradycji
regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.
2. Rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową.
KRYTERIA OCENY – tradycyjny wieniec dożynkowy
- użycie jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów (kłosy, ziarno, owoce,
warzywa, kwiaty);
- walory estetyczne (kompozycja, bryła, dobór barw, itd.);
- prezentacja płodów rolnych w postaci dawnych tradycyjnych wieńców i koron
w nawiązaniu do współczesnego święta plonów.
UCZESTNICTWO
1. Miejscem spotkania grup dożynkowych jest: teren przy scenie głównej, na terenie Kąpieliska
przy Jeziorze Kamionkowskim w Kamionkach Małych
do godz. 10.30 w dn. 8 września 2019 r. Wieńca konkursowego nie należy oznaczać w
sposób umożliwiający identyfikację sołectwa. Po dostarczeniu zostanie on oznaczony
numerem.
2. Każde Sołectwo może zgłosić po jednym wieńcu.
ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Sołectwa zainteresowane udziałem w Konkursie powinny zgłosić swój akces do dnia
2 września 2019 r. w urzędzie Gminy Łysomice.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Wyniki Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy ogłoszone zostaną przez Przewodniczącego
Komisji Konkursowej w dniu 8 września 2019 r. podczas obchodów uroczystości dożynkowych.
Nagroda jest przewidziana za zajęcie miejsca I.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łysomice, Warszawska 8, 87-148 Łysomice, 56 678 32
22
2) W
sprawach
z
zakresu
ochrony
danych
osobowych
mogą
Państwo
kontaktować
się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ogłoszenia wyników w związku z konkursem dożynkowym
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w
imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
udziału w konkursie.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które
się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

