
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
do Uchwały nr 818/252/17 
z dnia 18 lipca 2017 r.  
Zarządu Województwa Pomorskiego  
 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Do żynkowy 
 

Dożynki Województwa Pomorskiego w Starym Dzierzgoniu 
w dniu 10 wrze śnia 2017 roku 

 

I. Organizator   

Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie 
Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Starym Dzierzgoniu pełni rolę koordynatora 
przebiegu Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy. 

II.  Cel konkursu   

Propagowanie tradycji związanych z obchodzonym Świętem Plonów, wieńczącym 
pomyślne zbiory. Ponadto promocja wizerunku Województwa, jak również rozwój 
pomorskiej wsi i rolnictwa, poprzez prezentację dziedzictwa kulturowego i kulinarnego 
oraz walorów turystycznych regionu. 

III.  Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Do Konkursu można zgłaszać wieńce wykonane przez mieszkańców województwa 
pomorskiego. 

2. Zgłoszenia wieńców do Konkursu mogą dokonywać osoby fizyczne, koła gospodyń 
wiejskich, sołectwa, gminy, powiaty, kościelne osoby prawne oraz organizacje 
z województwa pomorskiego. 

IV. Wymagania dla zgłaszanych wie ńców 

1. Wieniec, mający formę korony, nie powinien przekraczać rozmiarów: wysokość do 180 
cm, szerokość w podstawie oraz średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm. 

2. Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty 
uprawiane w regionie pomorskim. Wieniec nie może być wykonany z wykorzystaniem 
plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc. i swoim wyglądem nie powinien budzić 
negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy i nienawiści. 

V. Zgłoszenia do udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 04 września 2017 roku  do koordynatora 
przebiegu Konkursu: Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym 
Dzierzgoniu, Stary Dzierzgoń 22, 82-450 Stary Dzierzgoń. 

2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można składać osobiście w sekretariacie 
koordynatora przebiegu Konkursu: Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego 
w Starym Dzierzgoniu, listownie na adres korespondencyjny koordynatora przebiegu 
Konkursu: Stary Dzierzgoń 22, 82-450 Stary Dzierzgoń, elektronicznie na adres email 
koordynatora przebiegu Konkursu: wieniec@starydzierzgon.pl 

3. W zgłoszeniu należy podać nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego udział w Konkursie 
wraz z danymi kontaktowymi. 

4. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Po zakończeniu Konkursu Koordynator przekazuję zgłoszenia do udziału w Konkursie 
Organizatorowi Konkursu. 
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VI. Kryteria oceny 

Ocenie będzie podlegać w szczególności: 

a) zgodność wieńca z wymogami regulaminu Konkursu– od 0-5 pkt; 

b) zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania – 
od 0-5 pkt; 

c) różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych 
materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła 
itp. – od 0-5 pkt; 

d) walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0-5 pkt 

VII. Komisja konkursowa 

1. Oceny wieńców i przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa składająca się  
z minimum 3 osób będących przedstawicielami instytucji działających na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich lub instytucji związanych z kulturą ludową. 

2. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział  
w pracach Komisji. 

3. Udział Członków Komisji Konkursowej w pracach Komisji następuje za ich uprzednią 
zgodą wyrażoną na piśmie. 

4. Członków Komisji Konkursowej powołuje Marszałek Województwa Pomorskiego. 

VIII. Przebieg Konkursu 

1. Każdy zgłoszony wieniec otrzyma numer porządkowy, o którym biorący udział  
w Konkursie, zostaną poinformowani do dnia 10 września 2017 roku włącznie przez 
koordynatora Konkursu. 

2. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów przyjazdu na miejsce uroczystości 
dożynkowych i transportu wieńca zgłoszonego do Konkursu, jak również żadnych 
innych kosztów z tym związanych. 

3. Wieniec należy dostarczyć na plac przy Kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
(Stary Dzierzgoń 27, 82-450 Stary Dzierzgoń) w dniu 10 września 2017 r. do godziny 
12.00. 

4. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych wieńców poprzez wskazanie trzech 
najładniejszych wieńców i przyznanie I, II i III miejsca. 

5. Po zakończeniu Konkursu zgłaszający odbiorą wieńce w dniu 10 września 2017 roku 
od godziny wskazanej przez koordynatora przebiegu Konkursu. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne. 

7. Informacja na temat wyników Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na 
stronach internetowych Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu i Gminy Stary 
Dzierzgoń www.starydzierzgon.pl Informacje o laureatach Konkursu zostaną 
opublikowane także w regionalnych mediach. 

8. Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół. 
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IX. Nagrody 

1. Organizator przewiduje dla laureatów Konkursu nagrody finansowe 
o wartości: 

I miejsce –   2 000 zł brutto  

II miejsce –  1 500 zł brutto 

III miejsce – 1 000 zł brutto. 

2. Organizator przewiduje wręczenie pamiątkowych dyplomów wszystkim uczestnikom 
Konkursu.  

3. Laureaci Konkursu nie mają prawa wnoszenia roszczeń, co do otrzymanych nagród 
finansowych. 

4. Koordynator przebiegu Konkursu pozyska od laureatów I, II i III miejsca dane 
niezbędne do przekazania nagród, tj.: 

a) PESEL, NIP, 

b) numer konta bankowego,  

c) nazwę banku, 

d) imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego  

e) urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika  

X. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej UODO) osób 
biorących udział w Konkursie jest Zarząd Województwa Pomorskiego. 

Administrator danych powierza Gminnemu Centrum Kulturalno Bibliotecznemu 
w Starym Dzierzgoniu Stary Dzierzgoń 22, 82-450 Stary Dzierzgoń, pełniącej rolę 
koordynatora przebiegu Konkursu, przetwarzanie danych osobowych osób biorących 
udział w Konkursie na podstawie odrębnej umowy. 

2. Dane są przetwarzane w ramach zbioru „Promocja i konkursy”. Dane osobowe 
uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Wojewódzkiego 
Konkursu na Wieniec Dożynkowy podczas Dożynek Województwa Pomorskiego 
w Starym Dzierzgoniu. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych 
i ich poprawiania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika 
Konkursu jest zgoda. Dane osobowe będą udostępniane zgodnie z przepisami prawa. 

XI. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
Departament Środowiska i Rolnictwa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
tel. 58 32-68-324, 58 32-68-635, fax. 58 32-68-663  
e-mail: dros@pomorskie.eu 

oraz 

koordynator przebiegu Konkursu: 

Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Starym Dzi erzgoniu 
Stary Dzierzgoń 22, 82-450 Stary Dzierzgoń, tel. 55 276-14-88, 55 276-90-98  
e – mail: wieniec@starydzierzgon.pl 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Zgłoszenie Wie ńca Dożynkowego 
 

do Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy  
w Starym Dzierzgoniu, 10 września 2017 r. 

 

Nazwa/Imię i nazwisko 
zgłaszającego 

 

Osoba do kontaktu  
(jeśli zgłaszającym nie jest 
osoba fizyczna) 

 

Dane kontaktowe do 
zgłaszającego: 
- adres (ulica, nr budynku, 
kod pocztowy, miejscowość, 
gmina,) 
- telefon, fax, adres e-mail  

 

 
 

………………………………….. 
Data i podpis zgłaszającego/ 

osoby reprezentującej zgłaszającego) 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy i akceptuję wszystkie 
jego postanowienia.  

………………………………….. 
Data i podpis zgłaszającego/ 

osoby reprezentującej zgłaszającego) 
 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku w mediach i prasie, a także na portalach internetowych oraz innych publikacjach 
wydawanych w szczególności przez Organizatora Konkursu. Celem rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjno-
promocyjne związane z przebiegiem Konkursu oraz osiągnięciem celów konkursu poprzez propagowanie dziedzictwa 
kulturowego wsi . Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych  (Dz.U.2016.666 j.t.) 

………………………………….. 
Data i podpis zgłaszającego/ 

osoby reprezentującej zgłaszającego) 
 

W przypadku osób fizycznych wymagana jest dodatkowo zgoda na przewarzanie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do 
Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy podczas Dożynek Województwa Pomorskiego w Starym Dzierzgoniu, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2016.922 j.t.). 

………………………………….. 
Data i podpis zgłaszającego 


