V KONKURS
WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH
ŁOSOSIŃSKIE ŚWIĘTO PLONÓW
05.09.2021 r.

REGULAMIN
Konkurs Wieńców Dożynkowych
Łososina Dolna, 5 września 2021 r.
I.

II.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizator Konkursu:
- Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 400.
2. Konkurs Wieńców Dożynkowych odbędzie się 5 września 2021 r. w Kościele
Parafialnym w Łososinie Dolnej.

1.

CELE KONKURSU
Kultywowanie tradycji uroczystego zakończenia prac polowych i przynoszenia
symbolicznego plonu żniwnego.

2. Przywrócenie w świadomości społecznej wysokiego wartościowania trudu żniwiarzy
oraz szacunku dla chleba.
3. Uchwycenie i zarejestrowanie tendencji zmian w formach i zdobnictwie wieńców
dożynkowych.
4. Budowanie tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie lokalnych tradycji.
5. Zacieśnianie więzi wspólnotowej i środowiskowej we wspólnym tworzeniu
i świętowaniu.
6. Promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Małopolski.
III.

KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą maksymalnie 3 osoby.
3. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.
4. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez
wszystkich członków Komisji.

IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do konkursu przystąpić mogą wyłącznie reprezentacje sołectw z terenu Gminy
Łososina Dolna.
2. Każde sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy w ramach
jednej z opisanej niżej kategorii wieńców tradycyjnych lub współczesnych.
3. Wieńce dożynkowe biorące udział w Konkursie nie powinny przekraczać
rozmiarów: wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej
wysokości wieńca do 150 cm.

4. Grupy zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są przesłać formularz
zgłoszeniowy (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 r., na adres: Centrum Kultury
i Promocji Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 400 lub e-mail:
ckip@lososina.pl
V.

OCENA WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH
1. Wieniec tradycyjny (materiał, forma i zdobnictwo nawiązujące do wieńców początku
XX wieku okresu międzywojennego).
- materiały i plony rodzimego polskiego pochodzenia; kłosy różnych zbóż, nasiona lnu,
orzechów, warzywa, kwiaty i zioła z domowego ogrodu lub łąkowe. Może być
wykorzystana bibuła i papier. Wyklucza się elementy zdobnicze i z tworzywa
sztucznego.
- wieniec winien być wykonany na konstrukcji z pręta wiklinowego lub leszczynowego.
Dopuszcza się konstrukcję metalową.
- kształt wieńca zgodny z lokalną tradycją na przykład:
•

Korona (m.in. może być mały wieniec noszony na głowie przez „przodownicę”)

•

Stożkowa kopa przypominająca snop siana

•

Wieniec płaski z promieniście rozpuszczonymi kłosami i kwiatami (w niektórych
regionach nazywany „ograbkiem”)

•

W kształcie snopa zboża (m.in. ubrany kwiatami)

2. Wieniec współczesny wykonany z materiałów i plonów ziemi, przydomowych
ogródków, warzywniaków, łąk i lasów.
- wykonany na konstrukcji jak wyżej opisany wieniec tradycyjny
- kształt wieńca i zdobnictwo współczesne, ale bez elementów sztucznych, możliwe
wykorzystanie elementów i symboli religijnych i narodowych
- możliwe wykorzystanie ziarna zbóż do wyklejania
- w wieńcach współczesnych duży wpływ na ocenę będzie miała wartość artystyczna i
estetyczna wieńca
3. Powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa oceni wieńce dożynkowe
następujących kryteriów:
•
•
•
VI.

wg

zgodność wieńców z miejscową tradycją i założeniami regulaminowymi (kształt,
materiały, sposób zdobnictwa),
technika wykonania
ogólny wyraz i wartość artystyczna
NAGRODY

1. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród za zajęcie I, II, i III miejsca w ramach
każdej z poniższych kategorii:
a) wieniec tradycyjny (pula nagród 3500,00 zł)

b) wieniec współczesny (pula nagród 2500,00 zł)
2. Każda grupa wieńcowa, biorąca udział w Konkursie otrzyma czek w wysokości
500,00 zł., który wręczy Wójt Gminy Łososina Dolna oraz Dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy Łososina Dolna.
3. Nagroda główna zostanie wręczona w dniu organizowanych dożynek, tj. 5 września
2021 r. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj. Dz.U.2016 poz. 2032 z późn. zm), jeżeli jednorazowa wartość nagrody
nie przekracza kwoty 2000,00 zł , to jest ona zwolniona z podatku.
4. W przypadku przyznania nagrody pieniężnej podmiotom prawnym, stosuje się przepisy
Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)
5. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi gotówką z budżetu Centrum Kultury i Promocji
Gminy Łososina Dolna, w kasie Urzędu Gminy Łososina Dolna w ciągu 30 dni od
ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z danymi przekazanymi Organizatorowi
Konkursu na kartach zgłoszeniowych.

VII.

UWAGI KOŃCOWE

1. Grupy z wieńcami dożynkowymi przyjeżdżają na własny koszt.
2. Grupy z wieńcami zobowiązane są do stosowania się do procedur bezpieczeństwa
obowiązujących podczas Łososińskiego Święta Plonów w związku z sytuacją
epidemiczą SARS- CoV-2:
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu
4. Szczegółowych informacji udziela: Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna
tel. (18) 444 80 78, e-mail ckip@lososina.pl

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Konkursu
Wieńców Dożynkowych

V Łososińskie Święto Plonów
5.09.2021 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
NA KONKURS WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH

Sołectwo …………………………………………………………………………………………
/nazwa wsi/

Deklaruje udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO:
Nazwa instytucji/ imię i nazwisko……………………………………………………………………………..
Dokładny adres…………………………………………………………………………………………………
Tel./fax………………………………………

E-mail: ………………………………………………

KATEGORIA WIEŃCOWA (PROSZĘ ZAZNACZYĆ WSTAWIAJĄC ZNAK „X”)
Wieniec tradycyjny:………………………………………………….
Wieniec współczesny: …………………………………………………
INFORMACJE O GRUPIE WIEŃCOWEJ
Nazwa grupy wieńcowej (jeśli jest)…………………………………………………………………………….
DANE NIEZBĘDNE W RAZIE PRZYZNANIA NAGRODY PIENIĘŻNEJ
Nazwa instytucji lub imię i nazwisko …………………………………………………………………………..
Dokładny adres ………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią regulaminu Konkursu Wieńców Dożynkowych i akceptuję jego treść. Wyrażam
zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.

……………………………………..…..
(miejscowość, data)

………………………….………………..
(podpis, pieczęć)

Dokładnie i czytelnie wypełnione formularze zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna
33-314 Łososina Dolna

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna - z siedzibą w 33-314 Łososina Dolna 400, jako administrator
Pana/Pani danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana (dalej:„Organizator”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję
następujące informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem Pani/Pana lub
Pani/Pana w Konkursie.
A. Podstawa prawna i cel przetwarzania:
Dane osobowe uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnicy”), zawarte w karcie zgłoszenia (dalej: Dane osobowe)
będą przetwarzane zgodnie z RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora:
1. w celu umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Konkursie - w takim przypadku podstawą przetwarzania
będzie uzasadniony interes Organizatora polegający na realizacji Konkursu.;
2. w celu obrony przez Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez
Organizatora ewentualnych roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie - w takim przypadku
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na
możliwości obrony przed roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń;
3. w celu wypełnienia obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, związanych z Konkursem w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność ich przetwarzania w celu
realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Organizatora;
4. w celu promocji działalności Organizatora i promocji Konkursu (wizerunek, dane Uczestnika) — w takim
wypadku podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Ośrodka polegający na realizacji promocji
działalności Organizatora i promocji Konkursu, w związku z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
i danych Uczestnika w tym celu.
B. Pani/Pana uprawnienia
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia
przetwarzania oraz ich usunięcia.
Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych w celach, o których mowa w sekcji A pkt 1 i4
powyżej.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez
Organizatora danych osobowych, gdy: a. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego, b. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach, o których mowa w sekcji A pkt 4 powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, należy skontaktować się z Organizatorem
za pośrednictwem adresu e-mail: iod.ckip.lososina@gmail.com
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO lub Ustawy.
C. Okres przetwarzania danych:
1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika przez następujące okresy:
a. dane osobowe przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 1 i 4 powyżej przetwarzane będą tak długo, jak
jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania;
b. dane osobowe przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 2 powyżej, przetwarzane będą przez okres
przedawnienia
ewentualnych
roszczeń
związanych
z
uczestnictwem
w
Konkursie;
c. dane osobowe przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 3 powyżej, przetwarzane będą przez okresy
wskazane w odpowiednich przepisach prawa; Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do
celów, w których zostały zebrane.
D. Dobrowolność podania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów ich
przetwarzania.
E. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Organizatora usługi związane z

koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być partnerzy
wykonujący na zlecenie Organizatora niektóre czynności związane z organizacją Konkursu.
F. Inspektor Ochrony Danych (IOD): W Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna powołany został
Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod.ckip.lososina@gmail.com

