
Zalącznik nr la do

Zarządzen|a nr 35/2018

Wójta Gminy Udanin
z dnia 29.06.2018 r.

Regulamin Konkursu
na Najpięlcriej sry Wieniec Dożynkowy

DoĄmki Gminne - Udanin zor8

Organizator:
Gminaudanin

Miejsce konkursu:
plac sportowy w Udaninie

Termin konkursu:
1 września 2018 r.

cel konkursu:
1. Kultywowanie cennych aspektów życiamieszkanców wsi i obszarów wiejskich.
2. Popularyzacja tradycji ludowych związanychze Świętem Plonów.
3. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy oraz najpiękniejszych

wieńców z terenu Gminv udanin.

Kryteria oceny:
Komisja Konkursowa dokona wyboru najpiękniejszego wieńca doĘnkowego oceniając:
1. Estetykę, sposób rrykonania wieńca (np. komporycia, dobór barw, technikao staranność

wykonania )
2. WartoŚci ar§s§czne związane z kulturą robienia wieńca doĘnkowego - zachowanie

elementów tradyryjnych (wieniec tradyryjny to korona lub czepiec zwieńczony
elementami religijnymi) - od 0 do 5 pkt.

3. RÓŻnorodnoŚĆ uĘtych podstawowych materiałów nłiązanych ze świętem plonów (kłosy,
ńarna, owoce, warzywarzioła, kwiaĘ, itp.) - od 0 do 5 pkt.

Kryterium dodatkowe:
Dokumentacja fotograflczna przedstawiona komisji w dniu Dożynek dokumentująca
Przygotowanie wieńca w danym roku z rvyraźnie oznaczonądatą na zdjęciu. _ 3 pkt.

W kaŻdej kategorii można uryskać od 0 do 5 punktów z rvyjątkiem Kryterium
Dodatkowego

warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez Sołectwa z

terenu Gminy Udanin zgłoszone do konkursuprzęz Sohysów wgzńączonęgo wzoru.
2. Delegacje wieńcowe przyjeżdżająna miejsce konkursu na kosź własny.



3. Komisja Konkursowa może rozpocząć pracę od godziny 14.00.

Zgloszenie do udziału w Konkursie:
1. W Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy wezmą udziaŁ Sołectwa, l<tóre zgłoszą

swój udział.
2. Karty zgjoszetia proszę kierować do referatu

sierpnia 2018 r. Wszelkie informacje dostępne
promocji (GCD osobiście w terminie do 14
sąpod numerem telefonu 76 870 93 75.

Komisja Konkursowa:
Wieńce doĄnkowe oceni 3 - osobowa Komisja Konkursowa w skład której wejdą
1. Ewa Szcześniak
2. Mńgorzata Madej - Gałdyś
3. AleksandraZastocka

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przezwszystkich jej
członków.

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

I miejsce 500 zł (słownie: pięćset zło§ch)
II miejsce 300 zł ( słownie: trzysta złotych)
III miejsce 250 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)

Przy czym organizator zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia podatku od nagród -
zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Komisja Konkursowa przyzna równiez środki
pieniężne za udziń w wysokości 200 zł (słownie: dwieście zło§ch) pozostałym Sołectwom,
które nie zajęły I, II, III miejsca, ale brały udział w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec
Dożynkowy. Komisja konkursowa może rówńeż przyznać nagrody w formie wyróżnień.
Fundatorami nagród jest Gmina Udanin oraz/lń sponsorzy indywidualni.

Rozstrzygnięcie konkursu :

Dyplomy zostaną wTęczone w dniu 1 września 2018 r. przez Wójta Gminy Udanin Panią Teresę
Olkiewicz bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu tj. ok godz. 18.10 na placu sportowym
w Udaninie, natomiast nagrody pieniężne wypłacane będąw kasie Urzędu Gminy w Udaninie.

Inne istotne informacje:
Na plac przy Kościele p.w. Matki Bożej Anielskiej w Udaninie należv przvbyć naipóźniei do
eodzinv 12.30. Kńda delegacja wieńcowa powinna przywieźć ze sobą planszę informacyjną z
nazwąsołectwa, które reprezentuj e.

Wszystkie zg}oszone do konkursu wieńce dożynkowe wezmą udziń we mszy świętej, która
odbędzie się w Kościele p.w. Matki Bożej Anielskiej w Udaninie o godz. 13.00 oraz w
korowodzię dożynkowym na plac sportowy w Udaninie po zakończeniu mszy.
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Zalącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na
Najpiękniejszy Wieniec DoĘnkowy
Dożynki Gminne-Udanin 2018

Karta zgłoszenia
do konkursu

,, Najpiękniejszy Wieniec Dozynkowy - Dozynki Gminne 2018"

Organizator : Gmina Udanin

Nazwa sołectwa
prrygotowującego

Imię i Nazrvisko
zgłaszającego

Nr telefonu

Wyrńam zgodęnaprzetwarzanie danych osobowych tj. mojego imienia i nazwiska oraz numeru
telefonu w celu przeprowadzenia konkursu na
Gminne 2018 zgodnie z art.'7 oraz motywem
osobowych z 27 lcrxliętnia 20 I 6.

Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy - Dożynki
32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Miejscowość, data i podpis:



O B O WIĄ ZEK INF ORMA C YJ1§Y

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dńa 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w mvięku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 9 5 / 46 /WE (DZ.U.UE. L.201 6.I 1 9. 1 .) informuj ę, że :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Udaninie
nr 26.55-340 Udanin .

2) Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pan Tomasz Więckowski i ma
Pani/Pan prawo kontaktu zńm za pomocą adresu e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) w celu
przeprowadzenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Dożynki Gminne - Udanin
201 8.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: organizatorzy Konkursu na Najpiękniejszy
Wieniec Dożynkowy DoĄnki Gminne * Udanin 2018, uczestnicy Dożynek Gminnych 2018,
czyte|ńcy gazet lokalnych, strony internetowej Gminy Udanin oraz Facebooka Gmina Udanin.

5) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących
przetwatzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym
Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez
organy publiczne lub do wycofania Pani/Parra zgody.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencię bez wpływu na
zgodnoŚĆ z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Pani/Pana danę osobowe nie będąprzetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uma Pani/Pan, iż przetwarzanie
PanilPana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie darrych
osobowych z dniaZ7 Isłiętńa2016 r.

9) Udzielenie zgody naprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne a jej
brak wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora danych w zakresie i polach
eksploatacj i wymienionych w Regulaminie.

Wójt G

Teresa


