
REGULAMIN  

                          POWIATOWEGO  KONKURSU WIEŃCÓW  I  OZDÓB  DOŻYNKOWYCH 

  

  

 

 

I. Organizator:  

Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18,  87-300 Brodnica  

Termin i miejsce konkursu:  28 sierpnia 2018r. o  godz. 11.00  

Park przy Starostwie Powiatowym w Brodnicy, ul. Kamionka 18.   

 

II.  Cel konkursu: 
1.Kultywowanie , oraz  popularyzacja najbardziej wartościowych i ciągle  żywych tradycji  

   regionalnych, działań artystycznych i najciekawszych dziedzin plastyki ludowej  i tradycji 

   obrzędu dożynkowego. 

2. Propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności  wyplatania wieńców dożynkowych, 

    wieńczących pomyślne zbiory plonów. 

3.Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec i ozdobę dożynkową.  

4.Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi. 

5. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowania twórczością ludową. 

6.Aktywizacja i Integracja społeczności lokalnej. 

  

III. Kategorie konkursowe: 
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach tj. 

 

1. Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

2. Na najpiękniejszą ozdobę dożynkową 

 

IV. Kryteria oceny 
 

1.Kryteria oceny wieńca dożynkowego:   

 

Członkowie Komisji Konkursowej indywidualnie oceniają wieńce dożynkowe ,będą brali pod uwagę 

następujące kryteria:  

1. Podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane głównie ze świętem 

plonów i tradycją dożynkową ( kłosy zbóż i traw, len, ziarna zbóż ,słoma, zioła, warzywa, 

owoce, kwiaty, itp.)- od 0 do 5 pkt. 

2. Wygląd zewnętrzny: (podstawę wieńca stanowi  koło, ramiona wieńca i inne  części 

konstrukcyjne powinny być  oplecione  kłosami zbóż i innymi materiałami z pkt.1 )  

 - od 0 do 5 pkt. 

3. Elementy symboliki i tradycji ludowej – od 0 do 5 pkt. 

4. Technika wykonania wieńca i stopień trudności – od 0 do 5 pkt. 

5. Walory estetyczne  w tym kompozycja , dobór barw, architektura bryły - od 0 do 5 pkt. 

 

Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów  

etc.  

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 



 

2.Kryteria oceny ozdoby dożynkowej 

 

Członkowie Komisji Konkursowej indywidualnie  oceniając ozdobę dożynkową będą brali pod 

uwagę następujące kryteria:  

1.Wykonanie ozdoby dożynkowej z naturalnych produktów – płodów rolnych ( kłosy zbóż i traw, 

ziarno, słoma, zioła, warzywa, owoce, kwiaty, itp., dopuszcza się użycie takich materiałów jak: 

papier,sznurek, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna) - od 0 do 5 pkt. 

2. Estetyka i poziom wykonania (kompozycja, kształt – forma dowolna, kolorystyka)- od 0 do 5 pkt. 

3.Technika wykonania ozdoby dożynkowej  i stopień trudności – od 0 do 5 pkt. 

4.Ogólny wyraz artystyczny – od 0 do 5. 

5.Prezentacja płodów rolnych z wykorzystaniem oryginalnych, nowatorskich inwencji, jako formy 

uwzględniające współczesny charakter społeczeństwa – od 0 do 5. 

 

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

 

V. Warunki uczestnictwa:  
- w konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe i ozdoby dożynkowe,  przygotowane przez 

sołectwa, gminy i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Brodnickiego  

- delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny,  

- na miejsce konkursu  należy przybyć do godziny  10.45. 

-  Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców w dniu konkursu. 

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. 

KGW może zgłosić tylko jeden wieniec lub ozdobę dożynkową. 

  

VI. Nagrody i wyróżnienia:  
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są  nagrody ufundowane przez Powiat Brodnicki 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia podatku od nagród –zgodnie 

z obowiązującym prawem podatkowym.   

  

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:  
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystości Dożynek Powiatowo-Gminnych  

w Osieku w dniu 1 września 2018r. 

Zwycięzca konkursu będzie reprezentował Powiat Brodnicki na Dożynkach Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego w  Wąbrzeźnie w dniu 2 września 2018r. 

 

 

VIII. Termin zgłoszeń:   
Pisemne zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym w konkursie należy przesłać w terminie do  

17 sierpnia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Brodnicy,  ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica ,   

Wydział Promocji,  tel. 056/ 495 08 37, (- 38 ),  pok. 106, 108

 

IX . Postanowienia końcowe  

 
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. 

 



 

X. Klauzula informacyjna   
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo  Powiatowe   z siedzibą w  Brodnicy 

przy ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica 

 

2) inspektorem ochrony danych w  Starostwie Powiatowym w Brodnicy jest Pan Tomasz Thiel 

inspektor, kontakt: e-mail: tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub telefon 564950818;  

 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji Powiatowego Konkursu 

Wieńców i Ozdób Dożynkowych w ramach organizacji imprez na terenie powiatu brodnickiego,  

zgodnie  z   Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Dz. U.UE.L.2016.119.1) 

art. 6 ust 1 pkt c) mówiący o tym , że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze.                                        

 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowe będą podmioty przetwarzające oraz każda osoba 

działająca z upoważnienia i na polecenie administratora takie jak: pracownicy administratora. 

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania czynności służbowych  

oraz zgodnie z Ustawa z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. 2016 poz. 1506 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. 2011r. Nr 14 poz.67 z 

późń. zm.) 

 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do kontroli przetwarzania 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie skutkował nie możliwością udziału w Powiatowym konkursie 

wieńców i ozdób dożynkowych  
 

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

10) Administrator danych nie  zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.            

                                                                               

 



 

 

ZGŁOSZENIE  UCZESTNICTWA 

W POWIATOWYM   KONKURSIE  WIEŃCÓW  I  OZDÓB  DOŻYNKOWYCH   

 

Termin i miejsce: 28 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00  

Park przy Starostwie Powiatowym w Brodnicy , ul. Kamionka 18.   

 ( na miejsce konkursu należy przybyć do godz.  10.45 )  

 

 

1. INFORMACJE  O  UCZESTNIKU  KONKURSU   ( NAZWA,  ADRES)  

 
 
........................................................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. OSOBA KONTAKTOWA – TELEFON  

 

 

…………………………………………………………………………………………..…………. 

 

3.UDZIAŁ W KONKURSIE  W KATEGORII   ( proszę zaznaczyć ) 

 

o KAT. WIENIEC  DOŻYNKOWY 

o KAT. OZDOBA DOŻYNKOWA   

 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
**

  na przetwarzanie moich danych osobowych: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon przez Starostwo Powiatowe, ul. Kamionka 18,  

87-300 Brodnica, w celu udziału w Powiatowym Konkursie Wieńców i Ozdób Dożynkowych. 

 

  Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie 

złożonej przeze mnie zgodzie, będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość, 

wizerunku (zdjęcia), na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Brodnicy, w prasie 

lokalnej, w mediach oraz w wydawnictwach promujących Powiat Brodnicki. 

 

Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem konkursu, stanowiącym  integralną część 

zgłoszenia i akceptuję regulamin konkursu.  

 

 

………………………………………….. 

                              ( podpis)  


