
REGULAMIN KONKURSU 

„ Na  Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy gminy Janowiec Kościelny” 

ORGANIZATOR:  

Wójt gminy Janowiec Kościelny, Samorządowy Ośrodek Kultury, Parafia pod wezwaniem 

św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym 

CELE KONKURSU: 

• Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych  

• Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy 

• Promowanie dorobku kulturowego wsi polskiej 

• Rozbudzanie zainteresowań twórczością ludową 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• Do konkursu mogą przystąpić : sołectwa, stowarzyszenia, grupa osób reprezentująca 

Środowiskowy Dom Samopomocy, grupy formalne i nieformalne zrzeszające 

seniorów- z terenu gminy Janowiec Kościelny 

• Udział w konkursie należy zgłosić w terminie do 30 czerwca 2021 roku za pomocą 

formularza dostępnego na stronie internetowej www.janowiec.com.pl w zakładce 

kultura lub w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym 

• Organizator konkursu powiadomi wykonawców wieńców o terminie i miejscu ich 

prezentacji  

• Wylosowany numer wieńca przedstawiciel grupy wieńcowej umieści w zaklejonej 

kopercie wraz z danymi identyfikującymi.  

• Wykonawca winien udokumentować proces wyplatania wieńca ( zdjęcia itp.) 

KRYTERIA OCENY: 

1. Oceniane będą następujące elementy:   

• Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania 

• Różnorodność użytych do wykonania wieńca podstawowych materiałów: kłosy, ziarna 

zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. 

• Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły 

• Ogólny wyraz artystyczny, w szczególności nawiązanie formą do tradycyjnych 

wieńców dożynkowych. 

w skali 1-5 dla poszczególnych elementów. 

2. O kolejności nagród i wyróżnień decyduje ilość punktów przypisana dla każdego 

ocenianego wieńca. 

UWAGA:  

• Wieńce nie powinny być wykonywane z wykorzystaniem plastiku, sztucznych 

kwiatów 

• Wygląd wieńca nie powinien wywoływać negatywnych skojarzeń, w szczególności 

odnoszących się do uczuć religijnych i moralności. 

http://www.janowiec.com.pl/


 

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA: 

Przewiduje się bony ze wskazanym nominałem uprawniającym do zakupu towarów i 

usług, a ich wysokość uzależniona jest od ilości zgłoszeń i pozyskanych fundatorów. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH: 

1. Administrator danych osobowych: 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym 148, 13-111 Janowiec 

Kościelny, tel.: 89 626 20 89, e- mail: sok-janowiec@wp.pl (dalej: SOK). 

 

2. Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych: 

SOK będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu w celu: 

a) organizacji konkursu, 

b) informowania lokalnej społeczności o działaniach podejmowanych przez SOK 

poprzez publikację danych osobowych w przestrzeni publicznej, w tym na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny oraz portalu 

społecznościowym Facebook SOK. 

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie przez Państwa zgody na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Dane będą przetwarzane przez rok od czasu ogłoszenia wyników konkursu, a następnie 

zostaną usunięte. Natomiast dane publikowane w przestrzeni publicznej będą 

przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do momentu usunięcia materiałów przez 

SOK. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę 

można wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres: sok-janowiec@wp.pl lub 

informując o tym Kierownika SOK. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego SOK dokonał na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

3. Informacja o odbiorcach danych osobowych: 

Dane osobowe uczestników konkursu mogą być ujawniane podmiotom realizującym 

zadania na rzecz i w imieniu SOK, takim jak:  

a) dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia ich sprawnego działania z 

zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, 

b) podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz 

w zakresie obowiązujących przepisów prawa, 

c) każdej osobie, która zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym, w 

przypadku gdy dane są publikowane w przestrzeni publicznej. 

W przypadku publikacji wizerunku na profilu Facebook dane osobowe będą 

przetwarzane w krajach, mogących nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony 

danych osobowych,  np. w USA lub innych krajach, w których Facebook ma swoje 

serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez 



amerykańskie  służby (NSA, FBI, CIA), a Właściciele danych nie mają możliwości 

dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu 

danych osobowych przez te służby. 

4. Przysługujące prawa: 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom konkursu przysługuje 

prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także usunięcia w granicach 

dozwolonych prawem. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych w zakresie, 

w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej 

zgody.  

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z SOK za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail: sok-janowiec@wp.pl 

Mogą Państwo również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod.sokjk@edpo.pl lub pisemnie na 

wskazany wyżej adres SOK. 

  

 

   


