
REGULAMIN KONKURSU NA
NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

Organizator:
Burmistrz Nowogardu

Miejsce konkursu:
Żabowo.

Termin konkursu:
3.09.2022r.

Cel konkursu:
1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów.
2. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.
3. Promocja walorów wsi polskiej.
4. Wyróżnienie prac o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych.

Kategoria konkursowa:
Wieniec dożynkowy - forma dowolna.  

Kryteria oceny:

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona wyboru najładniejszego wieńca
dożynkowego oceniając:

a) podstawowe materiały związane ze Świętem Plonów (kłosy, ziarno, warzywa, owoce,
kwiaty itp.) – max. 10 pkt,

b) wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, kompozycja, itp.), ozdoby związane z praca
na  roli  i  prezentujące  płody  rolne  z  uwzględnieniem nowatorskich  i  oryginalnych
pomysłów  –  form  uwzględniających  tradycję  lub  współczesny  charakter
społeczeństwa  (wieńce  nie  mogą  być  wykonane  z  wykorzystaniem  plastiku.
Styropianu lub sztucznych kwiatów.- max. 10 pkt,

c) architektura bryły (kształt, forma nawiązująca do tradycji regionu) - od 0 pkt do 10
pkt.

d) precyzja wykonania i pracochłonność - od 0 pkt do 10 pkt.

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, osoby
prywatne, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe w sołectwie z terenu Gminy
Nowogard.
2. .Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.

Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca: 
I miejsce –  laptop
II miejsce –   500,00  zł brutto



III miejsce –  300,00  zł brutto

Rozstrzygnięcie konkursu:
Nagrody  i  dyplomy  zostaną  wręczone  w  dniu   3  września  2022  r.  przez  Burmistrza
Nowogardu, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników.

Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia  wieńców dożynkowych przyjmowane będą  w terminie  do 20 sierpnia  2022 r.
Urząd Miejski w Nowogardzie, ul. plac Wolności 1.

Inne istotne informacje:
1.  Wieńce  swoim  wyglądem nie  powinny  budzić  negatywnych  skojarzeń,  obrażać  uczuć
religijnych, gloryfikować przemocy i nienawiści.
2.  Każdy  wieniec  winien  być  zaopatrzony  w  planszę  informacyjną  zawierającą  nazwę
sołectwa, stowarzyszenia, koła itp. (format A4).
3.  Wszystkie  zgłoszone  do  konkursu  wieńce  dożynkowe  wezmą  udział  w  Mszy  Świętej
w Kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Różańcowej w Żabowie o godzinie 14.00.
4.  Konstrukcja  wieńców  musi  umożliwiać  ich  przenoszenie,  ponieważ  po  Mszy  Świętej
odbędzie się przemarsz Korowodu Dożynkowego na boisko sportowe w Żabowie.
5.Wieniec dożynkowy biorący udział w konkursie nie powinien przekraczać rozmiarów: 
a) wysokość do 180 cm;
b) szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm
5. Wieńce pozostają w dyspozycji Organizatora do zakończenia uroczystości dożynkowych,
po czym mogą zostać odebrane.
     

Prawa Uczestników i Organizatora:

Uczestnik konkursu oświadcza że:

a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji  konkursu  (zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych
osobowych (Dz.  Ustaw z  2018,  poz.  1000)  oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem 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 (RODO);

b)  wyraża  zgodę  na  bezpłatną  publikację  swojego  wizerunku  na  zdjęciach  w  zakresie
promocji konkursu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Postanowienia końcowe:

Wszelkich  informacji  dotyczących  konkursu  udziela  Pani  Iwona  Kosińska  Wydział
Nieruchomości Geodezji i Rolnictwa. 



KARTA ZGŁOSZENIA 
„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy  Gminy Nowogard 2022”

Nazwa  miejscowości  i  gminy,  z  której
pochodzi wieniec dożynkowy:

Osoba do kontaktu, koordynująca udział gminy w Konkursie:

Imię i Nazwisko

Podmiot, stanowisko/funkcja

telefon

E-mail 

Liczba osób wchodzących w skład grupy wieńcowej (maksymalnie 6 proponowanych osób): 

Imię i nazwisko 

Akceptacja Regulaminu
Konkursu 

Oświadczam, iż
zapoznałem się z

klauzulą informacyjną
Administratora Danych

Osobowych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (zwanego dalej RODO), informujemy:

c) administratorem  danych  osobowych  jest  Gmina  Nowogard,  reprezentowana  przez  Burmistrza  Nowogardu,  adres:  Plac  Wolności  1,  72-200

Nowogard, tel. 91 39 26 200, email: burmistrz@nowogard.pl 

d) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Sławomir Kozieł, tel.531 860 802, e-mail: iodo@nowogard.pl 

e) dane osobowe przetwarzane są: 

-  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO  -  to  jest  na  podstawie  zgody  osoby,  której  dane  dotyczą
-  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO  -  w  celu  realizacji  umów,  których  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą
-  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO  -  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub  w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi

Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są- na podstawie art. 9
ust.  2  lit.  a)  RODO  -  to  jest  na  podstawie  zgody  osoby,  której  dane  dotyczą
- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa

mailto:iodo@nowogard.pl
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pracy,  zabezpieczenia  społecznego  i  ochrony  socjalnej,
- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) RODO - dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której
dane  dotyczą,  jest  fizycznie  lub  prawnie  niezdolna  do  wyrażenia  zgody
- na podstawie  art.  9  ust.  2 lit.  g)  RODO - gdy przetwarzanie  jest  niezbędne ze względów związanych z  ważnym interesem publicznym na
podstawie  przepisów  prawa
-  na  podstawie  art.  9  ust.  2  lit.  h)  RODO  -  gdy  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  profilaktyki  zdrowotnej  lub  medycyny  pracy  
- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych na
podstawie przepisów prawa

f) dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

g) dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności  zgodnie z wymogami  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach. 

h) osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.

i) w  przypadku  zbierania  danych  niezbędnych  do  realizacji  zadań  nałożonych  na  Gminę  przepisami  prawa  podanie  ich  jest  obowiązkowe,  w

pozostałych przypadkach dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji umów wniosków itp.. 

j) osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgłoszenia można dokonać:

e) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski ul. Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard 
f) osobiście w siedzibie Organizatora:  pokój nr 5 
g) elektronicznie (scan z podpisem) na adres e-mail:boi@nowogard.pl

Miejscowość, data: ………………………….………………..………   Podpis ………………………….………………………


