
  

 

REGULAMIN KONKURSU 

,,NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” 

 

Organizator: 

 

Gmina Paprotnia . 

 

Miejsce konkursu: 

 

Plac przy ul. Jana Pawła II w Paprotni 

 

Termin konkursu: 

 

28  sierpnia 2022 r. 

 

1. Cel konkursu: 

 

 Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych mieszkańców wsi i 

popularyzacja ludowej twórczości artystycznej. 

 Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Paprotnia. 

 Promocja walorów wsi polskiej. 

 Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową. 

 

2. Warunki uczestnictwa: 

 

 Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem 

nawiązuje do tradycji wykonania wieńców dożynkowych również w stylu 

liturgicznym i nowoczesnym. 

 W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa  

z  terenu Gminy Paprotnia. 

 Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 

 Organizator imprezy przydziela lokalizację miejsca do prezentacji wieńca na terenie 

imprezy. 

 Warunkiem udziału wieńca w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia do 

Urzędu Gminy Paprotnia, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu do 

dnia 13 sierpnia 2022 r. 

 Komisja konkursowa dokona oceny wieńców w czasie trwania imprezy 28 sierpnia 

2022 r. 

 

 

3. Zasady przyznawania nagród: 



 

 Wieńce oceni Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Paprotnia. Skład 

komisji zostanie ogłoszony w dniu konkursu. 

 Komisja Konkursowa przyzna nagrody finansowe. 

 Nagrody zostaną wręczone w dniu 28 sierpnia 2022 r., bezpośrednio po 

rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników. 

 Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

wszystkich jej członków. 

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

4. Ochrona danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Paprotnia reprezentowana przez 

Wójta Gminy Paprotnia, ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia, tel. 25 631 21 10, e-mail: 

ug@paprotnia.pl 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem 

e-mail: iod@paprotnia.pl 

3) Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych osoby 

zgłaszającej udział w konkursie będą przetwarzane na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: umożliwienie wzięcia 

udziału w konkursie, poinformowanie jego wynikach oraz upublicznienie danych 

osobowych laureatów na stronie internetowej Gminy Paprotnia oraz na jej portalu 

społecznościowym Facebook. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia |4 

lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych w celu publikacji 

wizerunku uczestników konkursu oraz promocji działań podejmowanych przez 

administratora danych.  

4) Administrator może powierzyć dane osobowe innym instytucjom/podmiotom, jedynie 

wówczas, gdy zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie 

skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów 

powierzenia danych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody 

będą przechowywyane nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 

dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
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7) Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału  

w konkursie i upublicznienia wizerunku.  

9) Administrator nie przewiduje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany,  

w tym w formie profilowania. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw 

trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

 

 


