Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół
Tel/fax: 054 289 46 70.
www.kikol.pl www.facebook.com/gminakikol

REGULAMIN KONKURSU
Na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy
Dożynki Gminne 2018 w Kikole

Miejsce: Kikół
Termin: 19 sierpnia 2018 r.
Cele Konkursu:
1. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako
głównego atrybutu obchodów.
2. Promocja twórczych pomysłów poszczególnych sołectw i grup w Gminie Kikół.
3. Zainteresowanie młodego pokolenia doroczną obrzędowością związaną z dożynkami.
Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, Koła
Gospodyń Wiejskich oraz organizacje z terenu Gminy Kikół. Zgłoszenia do udziału
w konkursie przyjmujemy w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole do 3 sierpnia 2018 roku.
Każdy wieniec musi posiadać tabliczkę informacyjną dotyczącą wykonawców (nazwa
sołectwa, organizacji).
Ocena wieńców:
Wieńce będą oceniane w dwóch kategoriach:


wieniec tradycyjny



wieniec współczesny

- Wieniec tradycyjny powinien być w kształcie korony, spleciony z co najmniej trzech
pałąków związanych u góry, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych
wieńców dożynkowych.
- Wieniec współczesny (technika dowolna).
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W obydwu kategoriach do wykonania wieńców należy użyć płodów ziemi (roślin, ziarna
zbóż, nasion, bulw, korzeni, owoców, orzechów, kwiatów naturalnych oraz elementów
podtrzymujących np. z drewna, tektury, metalu itp.).
Komisja konkursowa:
Wieńce dożynkowe oceni Komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę
następujące kryteria:


sposób wykonania wieńca,



wartości artystyczne związane z estetyką wykonania wieńca dożynkowego,



zachowanie elementów tradycyjnych,



oryginalność formy,



ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody i wyróżnienia:
Komisja dokona wyboru najciekawszego wieńca dożynkowego w danej kategorii oraz
przyzna nagrody i wyróżnienia.

Promocja konkursu:
1. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania,
używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub
związanych z uczestnictwem w Konkursie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także
możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na
wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
2. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych
nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny,
strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że
Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych
z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej
licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia
w celu reklamy i promocji Konkursu oraz innych wydarzeń organizowanych przez
Organizatora.
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Informacja RODO:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz. UE L 1191 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kikole,
Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Kikół jest możliwy pod numerem
tel. 054-289-46-70, e-mail: urzad@kikol.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożonym wnioskiem
dotyczącym udziału w Konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2018”
podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art.
6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzeni a o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- Komisja oceniająca wieńce dożynkowe.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją
kancelaryjną,
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Posiadanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
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