
Zalącznik nr lb do

Zarządzenia nr 35 /2018

Wójta Gminy Udanin
z dnia29.06.2018 r.

Regulamin Konkursu
na Najciekawsze Stoisko Wiejskie Gminy Udanin

Dożynki Gminne - Udanin 2<118

Organizator:
Gminaudanin

Miejsce konkursu:
boisko spońowe w Udaninie

Termin konkursu:
01 września2018 r.

cel konkursu:
1. Kultyłvowanie cennych aspektów życiamieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
2. Popularyzacja tradycji ludowych.
3, Prezentacja osiągnięć sołectw i organizacji pozarządolvych z terenu Gminy Udanin.

Kryteria oceny:
Komisja Konkursowa dokona wyboru Najciekawszego Stoiska oceniając :

1. Nawiązanie do tradycji- od 0 do 10 pkt
2. Ogólne wrażenie- od 0 do 10 pkt
3. Różnorodność produktów (np. plony zpol, sadów, ogrodów, działek)- od 0 do 10 pkt
4. Oprawa artystyczna (np,: stroje, tańce, pieśni ludowe, obsługa, obrzędy)- od 0 do 10 pkt
5. Innowacyjność (np.: wprowadzenie nowych elementów nie występujących w latach

poprzednich)- od 0 do 10 pkt
6.Wyroby własne i ich smaki (np.: wyroby wędliniarskie, wyroby i wypieki cukiernicze,

przetwory)- od 0 do 10 pkt

W każdej kategorii można uzyskaó od 0 do 10 punktów

warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć stoiska wiejskie Sołectw i organizacje pozarządowę z

terenu Gminy Udanin zgłoszóne do konkursuptzez Sohysów lub osoby upowaznione do
reprezentowania wg zńączonego wzoru.

2. Stoiska wiejskie mogą zwieraó prezentację: kultury, tradycji, strojów ludowych, dorobku
artystycznego, produktów lokalnych (wraz z degustacj $ oraz atrakcji turystycznych
swojego sołectwa.

3. Delegacje SołectW organizacji pozarządov,,ych przyjeżdżają na miejsce konkursu na
kosź własny.



4. Komisja Konkursowa dokona oceny stoisk promocyjnych po zakończeniu obrzędu
dożynkowego na placu doĄnkowym.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie:
1. W Konkursie na Najciekawsze Stoisko Wiejskie wezmą udział Sołectwa i organizacje

pozarządowe, które zg}osząswój udział.
2. Kańy zgjoszeńa proszę kierować do referatu promocji (GCD osobiście w terminie do 14

sierpnia 2018 r. Wszelkie informacje dostępne sąpod numerem telefonu 76 870 93 75.
3. Zgłaszający wyrńa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozstrzygnięcia
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Komisja Konkursowa:
Stoiska Wiejskie oceni 3 - osobowa Komisja Konkursowa w skład której wejdą:
1, Ewa Szcześniak
2. Małgorzata Madej -Gałdyś
3. Aleksandra Zastocka

Zprac Komisji Konkursowej zostanię sporządzony protokół podpisany przęzwszystkichjej
członków.

Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzców konkursu przewidzi ane są następuj ące nagrody pieniężne :

I miejsce 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złoĘch)
II miejsce 700 zł (słownie: siedemset złoĘch)
III miejsce 400 zł (słownie: czterysta złotych)

Przy czym organizator zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia podatku od nagród -
zgodni e z obowiązującym prawem podatkowym.
Komisja konkursowa może równieżprzyznac nagrody w formie wyrómień.
Komisja Konkursowa przyznarównież środki pieniężne zaudziń w wysokości 200 zł (słownie:
dwieście złotych) pozostĄm Sołectwom/organizacjompozarządovłym, które ńe zajęły I, II, ilI
miejsca, ale brały udział w Konkursie na najciekawsze stoisko wiejskie.
Fundatorami nagród jest Gmina Udanin oraz/|ub sponsorzy indywidualni.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Dyplomy zostaną wręczone w dniu 1 września 2018 r. przezWojta Gminy Udanin Panią Teresę
Olkiewicz bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu tj. około godz. 19.I5 na placu sportowym w
Udaninie, natomiast nagrody pieniężne będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy w Udaninie.

Inne istotne informacje:
Każde Sołectwo/Organizacjapozarządowaprzywozi na swój kosńze sobąwłasne wyposażenie
stoiska oraz planszę informacyjną z nazwą Sołectwa/organlzacjt, które reprezentuje. Stoisko
naleĘ przygotować najpóźruej do godz. 11.30. Przewidywana powierzchnia wystawowa na
jedno stoisko będzie uzależniona od ilości zgloszonych stoisk, jednakze każdę stoisko będzie
posiadało j ednakową powierzchnię wystawową o której zdecyduj e Organizator,
Ze względów organizacyjnych to Organizator zdecyduie o lokalizacii stoiska na placu
sportowym.



Zalącznik nr 1 do regulaminu
Konkursu na Najciekawsze

Stoisko Wiejskie Gminy Udanin
DoĘnki Gminne-Udańn 2018

Karta zgłoszęnia do konkursu
,, Najciekawsze Stoisko Wiejskie Gminy Udanin Dozynki

Gminne 2018"

Orgalizator : Gmina Udanin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. mojego imienia i nazwiska oraz numeru tęlęfonu w celu
przeprowadzenia konkursu na Najciekawsze Stoisko Wiejskie Gminy Udanin Dozynki Gminne 2018 zgodnie z art.7
oraz motylvem 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z27 k:w|ętnia2016.

Nazwa Sołectwa/Organizacji
Prrygotowującego(cej)

Imię i Nazrvisko zgłaszaiącego

Nr telefonu

Powierzchnia stoiska/energia
elektryczna

Mie.|scowość, data i podpis



OBOWąZF.KINFORMACYJNY

Zgodnte z art. 73 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu EuroPejskiego i RadY

dp) zotol679 z dńa27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danYch oraz

uchylenia dyrektywy 9 5 l 4 6 lwB (DZ.U.UE. L.20 1 6.I 1 9. 1 .) informuj ę, że :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy z stedzibą w Udaninie rt Ż6. 55-340

Udanin.

ż) Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan Prawo
kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail : iod20.Osyner gi acon sultin e. pi

3) pani/Pana dane osobowe będą przet,v{arzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) w celu PrzeProwadzenia
konkursu naNajciekawsze Stoisko Wiejskie Gminy Udanin DoĄnki Gminne - Udanin 20]8.

4) odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: organizatorzy konkursu na Najciekawsze Stoisko Wiejskie

Gminy Udanin DoĄnki Gminne - Udanin 20]8.

5) W celu rozlicza|ności tj. udowodnienia przęstrzęgania przepisów dotyczących przetwarzania danYch

osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązanY jest do

zachowania dinych-luU dokumentów je ziwierających dla udokumentowania spełnienia wYmagań

prawnych i umolliwienia kontroli ich spełnieniaprzez organy publiczne lub do wycofania Pani/Pana

zgody.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo_ ich sProstowania,

usunięcia, oglaniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sPrzeciwu,

pru*o do iofnięci a zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania klórego dokonano na podstawi e zgody przed jej cofnięciem.

7) pani/pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą PodlegałY
automatycznemu profi low anil przez Administratora danych.

8) Ma pani/Pan prav/o wniesienia skargi do UODO gdy lzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana

danych osobowych naruszaprzepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowYch

z dnia 2'1 kwietnia 2016 r.

9) Udzielenie zgody naprze§varzariePanilPana danych osobowych jest dobrowolne a jej brak wYłącza

mozliwoś ć przetwarzania przez Administratora danych w zakresie i Polach eksPloatacji

wymienionych w Regulaminie.

Wójt Gmin

Teresa


