
 
 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy 
 

Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie  
w dniu 13 września 2015 roku 

 

I. Organizator  

Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 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 być dokonane za pośrednictwem Kół 
Gospodyń Wiejskich, sołectw, gmin, powiatów i kościelnych osób prawnych  
z terenu województwa pomorskiego. 

IV. Wymagania dla zgłaszanych wieńców 

1. Wieniec w formie korony, którego podstawę stanowi koło, a wysokość wieńca 
nie przekracza 1,8 m. 

2. Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty 
uprawiane w regionie pomorskim. 

V. Zgłoszenia do udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia  07 września 2015 roku do: 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 

Trakt św. Wojciecha 293 

80-001 Gdańsk 

2. Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać osobiście w sekretariacie 
PODR, listownie na adres korespondencyjny Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku, faxem po nr. (58) 309-09-45  lub elektronicznie na 
adres email: sekretariat@podr.pl 

 

 

3. W zgłoszeniu należy podać:  

mailto:sekretariat@podr.pl


 2 

a) nazwę zgłaszającego udział w Konkursie wraz z danymi kontaktowymi - 
adres, telefon. 

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

VI. Kryteria oceny 

Ocenie będzie podlegać w szczególności: 

a) zgodność wieńca z wymogami regulaminu Konkursu; 

b) zgodność wykonania wieńca z tradycyjną techniką wicia; 

c) forma plastyczna i prezentacja wieńca; 

d) pomysłowość wykonania wieńca. 

VII. Komisja konkursowa 

1. Oceny wieńców i przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa składająca 
się z minimum 3 osób będących m.in. przedstawicielami: Województwa 
Pomorskiego, Związku Gmin Pomorskich, Pomorskiej Izby Rolniczej, 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Duchowieństwa 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 powołuje Marszałek Województw Pomorskiego. 

VIII. Przebieg Konkursu 

1. Każdy zgłoszony wieniec otrzyma numer porządkowy, o którym biorący udział  
w Konkursie, zostaną poinformowani  do dnia 13 września 2015 roku.  

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 dożynkowy, w miejsce i do godziny 
wyznaczonej przez koordynatora przebiegu Konkursu, do dnia 13 września 
2015 roku. 

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

5. Po zakończeniu Konkursu zgłaszający mogą odebrać wieńce w dniu 13 
września 2015 roku od godziny wskazanej przez koordynatora przebiegu 
Konkursu. 

6. Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół. 

IX. Nagrody 

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

I miejsce –  do 1 000 zł brutto  

II miejsce – do 800 zł brutto 
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III miejsce – do 500 zł brutto. 

2. Organizator przewiduje wręczenie wszystkim uczestnikom Konkursu 
pamiątkowych dyplomów. 

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

X. Ochrona danych osobowych 

1. Województwo Pomorskie oświadcza, że Administratorem Danych 
laureatów Konkursu w ramach zbioru „Konkursy promujące Województwo 
Pomorskie” jest Marszałek Województwa Pomorskiego Województwo. 

2. Administrator Danych powierza Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział  
w Konkursie. 

3. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do 
realizacji Konkursu i oznacza w szczególności: 

a) nazwisko i imię, 

b) ulica, kod pocztowy, miejscowość, gmina, 

c) telefon, fax, adres e-mail. 

4. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby fizyczne, których dane 
osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Konkursu. 

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu. 

6. Powierzenie danych jest nieodpłatne. 

7. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zobowiązuje się 
przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podjąć środki 
zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 36- 39 u.o.d.o. oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - Dz. U. z 2004 r. 
Nr 100 poz. 1024 (zwanego dalej: „Rozporządzeniem”). 

8. W przypadku powzięcia przez Województwo wiadomości o rażącym 
naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z przepisów u.o.d.o., 
Rozporządzenia lub Umowy, Wykonawca umożliwi Województwu lub 
podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli, 
po której Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń 
dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu 
ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez 
Województwo lub przez podmiot przez niego upoważniony. 

XI. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych 

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

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 
   Trakt św. Wojciecha 293 
   80-001 Gdańsk  

   tel.  58 326-39-00 

   fax. (58) 309-09-45   

   e-mail:  sekretariat@podr.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dros@pomorskie.eu
mailto:sekretariat@podr.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

Zgłoszenie Wieńca Dożynkowego 
 

do Konkursu na Wieniec  Dożynkowy Województwa Pomorskiego  
 w Swołowie, 13 września 2015 r. 

 

Nazwa podmiotu 

zgłaszającego 
 

Osoba do kontaktu,  

Osoba zgłaszająca 
 

Dokładny adres 

podmiotu 

zgłaszającego 

 

Telefon podmiotu 

zgłaszającego 
 

 
 
Załączniki: 

1. Zgody na przetwarzanie przez Województwo Pomorskie danych osobowych wykonawców wieńców 

dożynkowych 

.............................................. 
Podpis osoby zgłaszającej 

(reprezentującej organizację) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
W ramach Konkursu na Wieniec  Dożynkowy  

Województwa Pomorskiego  
 w Swołowie, 13 września 2015 r. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu na Wieniec 
Dożynkowy, podczas Dożynek Województwa Pomorskiego w Swołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) 
Jednocześnie oświadczam i przyjmuje do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Marszałek Województwa pomorskiego 
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu na Wieniec Dożynkowy 

Województwa Pomorskiego w Swołowie 
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania 
4. Zapoznałem się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy 

 
 

 
…………………………………………………............................................... 

Podpis wykonawcy/podpisy wykonawców  
wieńca dożynkowego 

 

 

 

 

 

 

 

   


