REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO
NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
Dożynki Gminy Prusice
Krościna Mała, 25 sierpnia 2018 r.
1. Miejsce oceny wieńca: Krościna Mała
2. Termin konkursu: 25.08.2018 r.
3. Termin zgłaszania wieńców do konkursu: 23.08.2018 r.
4. Cel konkursu:
a) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego
rekwizytu obchodów
b) Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z polską tradycją
c) Promocja walorów wsi polskiej.
d) Kultywowanie i upowszechnianie tradycji i zwyczajów ludowych związanych ze świętem plonów.
5. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
6. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje
do tradycji dawnych wieńców dożynkowych;
b) w konkursie uczestniczą wieńce zgłoszone do konkursu wyłącznie przez sołectwa
z Gminy Prusice;
c) Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców w czasie trwania imprezy;
d) organizator imprezy przydziela lokalizację miejsca do prezentacji wieńca na terenie imprezy;
e) wieniec powinien być kompletnie przygotowany na 15 minut przed planowaną godziną
rozpoczęcia uroczystości obchodów Dożynek od korowodu ulicami miasta Prusice do miejsca
imprezy
w miejscowości Krościna Mała w dniu 25.08.2018 r. o godz. 12:00 i oznakowany w widoczny
sposób nazwą sołectwa. Korowód odbędzie się pojazdami mechanicznymi. W przypadku
problemów z transportem sołectwo musi to zgłosić odpowiednio wcześniej organizatorowi.
f) posiadanie relacji fotograficznej z procesu tworzenia wieńca przez sołectwo
g) jedno sołectwo może zgłosić do konkursu jeden wieniec
h) warunkiem udziału wieńca w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia do sekretariatu
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, piętro 1, stanowiącego załącznik nr 1 do
regulaminu, lub wysłanie wypełnionego zgłoszenia mailem na adres: gokis@prusice.pl do dnia
23 sierpnia 2018 r.
i) Rozmiar i waga wieńca powinna być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym
i prezentacji podczas dożynek.
7. Komisja Konkursowa:
a) Wieńce oceni Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice.
Skład komisji zostanie ustalony i ogłoszony w dniu konkursu.
b) Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej
członków.

8. Kryteria oceny oraz nagrody i wyróżnienia będą dokonane wg punktacji (0 – 5):
a) zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki,
b) różnorodność materiałów użytych do wykonania wieńca dożynkowego, tj. kłosy, ziarna zbóż,
owoce, warzywa, kwiaty, zioła, itp.
c) walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły,
d) wartości artystyczne związane z kulturą robienia wieńca dożynkowego – zachowanie elementów
tradycyjnych,
e) sposób prezentacji wieńca.
9. Nagrody
a) Najlepsze 3 wieńce otrzymają nagrody w postaci okolicznościowych trofeów.
b) Zwycięski wieniec otrzymuje prawo oficjalnego reprezentowania Gminy Prusice w konkursach
na wieńce dożynkowe w roku 2018.
c) Każde sołectwo za przygotowanie wieńca dożynkowego otrzymuje 500 zł.
d) Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania potrąceń podatku od nagród
– zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
e) Nagrody finansowe wypłacane będą w ciągu 60 dni od zakończenia dożynek,
gotówką w biurze GOKiS lub na życzenie sołectwa na rachunek bankowy podany pisemnie.
10. Nie będą oceniane:
a) wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych
b) wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, kula
ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.
c) wieńce przekraczające określony rozmiar 1,5 wysokości i 1 m. średnicy w podstawie
11. Przetwarzanie danych osobowych
a) Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu.
b) Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocyjnych
i informacyjnych związanych z Konkursem, w ramach działań prowadzonych przez Organizatora
Konkursu.
c) Okres przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorcy jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane, w szczególności związanych z organizacją Konkursu oraz ogłoszeniem jego
wyników.
d) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 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.
e) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje
brakiem możliwości udziału w Konkursie.
g) Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Uczestnika
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Decyzja Komisji Konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu
Paweł Grzyb

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
Igor Bandrowicz

Pytania dodatkowe dotyczące uczestnictwa w konkursie można kierować
do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, tel. 71 312 63 10, e-mail: gokis@prusice.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

do konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy
Dożynki Gminy Prusice
Krościna Mała, 25 sierpnia 2018 r.

Sołectwo ...............................................................................................................................................................................
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie wieńca ..................................................................................................
Telefon kontaktowy ...........................................................................................................................................................
Przygotowanie tradycyjnego swojskiego chleba:

q TAK

q NIE

Dodatkowe informacje:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

(opcjonalnie) nr konta bankowego ...............................................................................................................................
(opcjonalnie) odbiorca przelewu ..................................................................................................................................

			
.........................................................................
											
Pieczątka, podpis

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć do sekretariatu GOKiS,
ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice
w terminie do 23 sierpnia 2018 r.
lub wysłać e-mailem na adres: gokis@prusice.pl
W przypadku wysłania mailem prosimy upewnić się czy zgłoszenie dotarło.

