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REGULAMIN KONKURSU NA NAŁADNIEJSZY  
WIENIEC I KOSZ DOŻYNKOWY 

 
1. ORGANIZATOREM KONKURSU jest Starostwo Powiatowe w Grójcu, Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec. 
2. MIEJSCE KONKURSU: zespoły wieńcowe zbierają się w dniu Dożynek do godz. 13.30 przy Parafii św. Wojciecha 

Biskupa Męczennika przy Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej Pocieszycielki Strapionych, Lewiczyn 1, 05-622 Belsk 
Duży, gdzie zostaną zarejestrowane. 

3. TERMIN KONKURSU: 8 września 2019 r.. WIEŃCE - od godz.13.10, KOSZE od 12:00 przy Stoiskach 
4. Cel konkursu:  

• Popularyzacja tradycji ludowych,  
• Prezentacja bogactwa plonów, 
• Promocja kultury powiatu i twórczości ludowej,  
• Ukazanie trudu pracy rolniczej. 

5. KRYTERIA OCENY: 
• WIENIEC DOŻYNKOWY 

i. podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów (kłosy, 
ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.), 

ii. wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja, itp.), 
iii. symbolika wieńca wyrażona przez wykorzystane materiały i odpowiednie ich zestawienie. 
iv. nawiązanie do tradycyjnych form wieńcowych. 

• KOSZ DOŻYNKOWY 
i. podstawowe materiały wykorzystywane przy tworzeniu kosza muszą być związane ze świętem 

plonów (kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.), 
ii. kształt - dowolny, wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, 

kompozycja, itp.), 
iii. Kosze nie powinny swoja objętością przekraczać średnicy 80 cm. 
iv. Kosze nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów itp. 

6. UCZESTNICTWO: 
• Konkurs ma charakter otwarty i odbędzie się  w ramach Dożynek Powiatu Grójeckiego.  
• Grupy konkursowe przyjeżdżają na swój koszt, 
• Miejscem spotkania grup z wieńcami: Lewiczyn (przy kościele) 
• Miejsce oceny koszy dożynkowych przy Stoiskach organizacji lub w przypadku braku stoiska, w wyznaczonym 

przez organizatora miejscu.   
• Każda organizacja może zgłosić jeden wieńce do konkursu. 
• Każda organizacja może zgłosić jedne koszt do konkursu. 
• Wieńce powinny być opatrzone tabliczką informacyjną zawierające nazwę miejscowości i gminy  

z jakiej pochodzą. 
 

7. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE: Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać poprzez dokładne 
wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA i dostarczenie jej do dnia  23 sierpnia 2019r. na adres: Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
Wydział Organizacyjnego, pok. 30, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, mailem: promocja@grojec.pl 

8. NAGRODY: Wyniki konkursu na najpiękniejszy Wieniec i Koszt zostaną ogłoszone w trakcie Dożynek Powiatowych  
ok. godz. 16.15. 

9. Przewidziano nagrody w poszczególnych kategoriach za zajęcie I,II,III miejsca.  
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu    NA NAJŁADNIESZE STOISKO jest Starostwo 

Powiatowe w Grójcu (adres: Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, adres e-mail: starostwo@grojec.pl numer telefonu:  

48 665 11 00.).  

2. W Starostwie Powiatowym powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji udziału w konkursie a także w celach marketingowych  

i promocyjnych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której 

dane dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia oraz  w przypadku otrzymania nagrody 

zgodnie z art. 6 ust 1 lit c ww. Rozporządzenia.  

6. W związku z organizacją konkursów dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także 

podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do 
jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny 

udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.  

 
 


