„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

REGULAMIN KONKURSU
NA „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY”
podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania 2018”

ORGANIZATOR:
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
MIEJSCE KONKURSU:
Barzkowice, powiat stargardzki.
TERMIN KONKURSU:
9 września 2018 r. godzina 900
CEL KONKURSU:
1. kultywowanie oraz popularyzacja tradycji i twórczości ludowej,
2. prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy,
3. wyłonienie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych.
KATEGORIE KONKURSOWE:
I Kategoria:
II Kategoria:

Tradycyjny wieniec dożynkowy (I, II, III miejsce, wyróżnienie)
Wieniec dożynkowy - forma dowolna (I, II, III miejsce, wyróżnienie)

KRYTERIA OCENY:
Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli następujących podmiotów:
1.
2.
3.
4.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 1 osoba,
Zachodniopomorska Izba Rolnicza – 1 osoba,
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – 1 osoba,
Muzeum Narodowe w Szczecinie – 1 osoba.

będzie oceniać wieńce wg poniższych kryteriów:
I Kategoria: Tradycyjny wieniec dożynkowy
1. Zastosowanie autentycznie ludowych, starych wzorów
(korony wykonane na szkielecie pałąkowym, wieńce płaskie,
koliste lub w kształcie stożkowej kopy).
2. Użycie jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów:
ilość zbóż, zdobnictwo kłosów, ziarna, świeżych owoców, warzyw, kwiatów etc.
3. Walory estetyczne, wykonanie (kompozycja, bryła, dobór barw, technika,
materiał itp.). Nie dopuszcza się styropianu, plastiku oraz sztucznych kwiatów.
4. Sposób prezentacji wieńca (stroje grupy prezentującej wieniec, ośpiewanie).

– max. 10 pkt
– max. 10 pkt
– max. 10 pkt
– max. 5 pkt
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II Kategoria: Wieniec dożynkowy - forma dowolna
1. Podstawowe materiały związane ze świętem plonów:
kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.
2. Wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, kompozycja):
ozdoby związane z pracą na roli i prezentujące płody rolne,
wykorzystanie oryginalnych, nowatorskich pomysłów,
form uwzględniających współczesny charakter społeczeństwa,
3. Sposób prezentacji wieńca (stroje grupy prezentującej wieniec, ośpiewanie).

– max. 10 pkt
– max. 10 pkt
– max. 5 pkt

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.
2.
3.

Uczestnikiem konkursu może być podmiot reprezentujący sołectwo np. Koło Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy
sołectwa, organizacja pozarządowa w sołectwie (jednostka nie będąca jednostką sektora finansów publicznych
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałająca w celu osiągnięcia zysku).
Uczestnikiem konkursu nie może być osoba fizyczna.
Każde sołectwo może zgłosić do konkursu po jednym wieńcu (pierwszeństwo ma wieniec zgłoszony przez
sołtysa).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
1.

Wieńce dożynkowe biorące udział w kategorii konkursowej Tradycyjny wieniec dożynkowy - powinny
zamknąć się maksymalnie w rozmiarach: wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie oraz średnicy na całej
wysokości wieńca do 150 cm .
2. Wieńce swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować
przemocy i nienawiści czy naruszać zasad współżycia społecznego.
3. Każdy wieniec winien być zaopatrzony w planszę informacyjną zawierającą nazwę gminy, sołectwa i
ewentualnie twórcę wieńca (format A4).
4. Prace należy dostarczyć do godziny 830 w dniu 9 września 2018 r., własnym transportem. Wieńce pozostają w
dyspozycji Organizatorów do zakończenia uroczystości dożynkowych, po czym mogą zostać odebrane.
5. Miejscem spotkania grup dożynkowych jest boisko w Barzkowicach dnia 9 września 2018 roku o godzinie 830
(ocena wieńców może rozpocząć się od godziny 900).
6. Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie jest przesłanie do dnia
4 września 2018 r. wypełnionej KARTY UCZESTNICTWA, która stanowi załącznik do regulaminu.
7. Dokładnie wypełnioną i podpisaną KARTĘ UCZESTNICTWA proszę wysłać pocztą na adres
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice.
Na kopercie proszę dopisać „Wieniec dożynkowy”. Podpisaną kartę można przesłać również faxem na nr 91
561 37 91 lub mailem na adres: row.barzkowice@home.pl.
8. Po przesłaniu KARTY UCZESTNICTWA do ZODR w Barzkowicach każdy zgłoszony wieniec otrzyma numer
porządkowy (informacja w dniu uroczystości na boisku). Według nadanej numeracji wieńce będą wyczytywane
podczas przemarszu Korowodu Dożynkowego.
9. Miejsce ekspozycji wieńców podzielone zostanie na wyznaczone sektory zgodnie z numeracją porządkową
wieńców. Wieńce należy ustawiać wyłącznie w sektorach zgodnie z przyporządkowaną numeracją.
10. Samochody przywożące wieńce mogą wjechać na boisko do godziny 830 i obowiązane
są niezwłocznie po rozładowaniu wieńca opuścić boisko i udać się na wyznaczone parkingi.
Nie ma możliwości zaparkowania samochodu w pobliżu sceny.
11. Konstrukcja wieńców powinna umożliwiać ich przenoszenie, ponieważ przed sceną odbędzie się prezentacja
Korowodu Dożynkowego.
12. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 9.09.2018 r. około godz. 14:00 (scena).
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. Dla nagrodzonych uczestników Organizator przewiduje nagrody pieniężne, a dla pozostałych uczestników
nagrody pocieszenia. Ponadto każda grupa dożynkowa otrzyma dyplom za uczestnictwo w konkursie
na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”.
2. Komisja Konkursowa przyzna laureatom najlepszych prac nagrody pieniężne o wartości:
I Kategoria: Tradycyjny wieniec dożynkowy
 I miejsce

1 200,00 zł,

 II miejsce

800,00 zł,

 III miejsce

600,00 zł,

 wyróżnienie

400,00 zł.

II Kategoria: Wieniec dożynkowy - forma dowolna
 I miejsce

1 200,00 zł,

 II miejsce

800,00 zł,

 III miejsce

600,00 zł,

 wyróżnienie

400,00 zł.

3. Wygrane w konkursie nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy właściwego dla
zwycięzcy Urzędu Gminy w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Za wygraną kwotę zwycięzcy Konkursu
będą mogli dokonać zakupów na rzecz sołectwa.
4. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na KARCIE UCZESTNICTWA do konkursu, oświadcza że:
a. zapoznał się z niniejszym Regulaminem konkursu oraz zawartą w nim Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i akceptuje jego
postanowienia w całości,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73134 Barzkowice 2, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) jego danych
osobowych zawartych w KARCIE UCZESTNICTWA w celu uczestnictwa w konkursie i jego przeprowadzenia
przez ZODR oraz ewentualnie w celach marketingowych,
c.

zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wizerunkowych do
celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie, poprzez m.in. publikację w przestrzeni publicznej
oraz mediach.

d. został poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że ma prawo do dostępu do swoich
danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych
kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych
Osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZODR W Barzkowicach
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej „RODO”), informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, tel. 91 479 40 53, e-mail: barzkowice@home.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w ZODR jest Pani Sylwia Lenard: e-mail: iod@zodr.pl; tel. 91 479 40 34.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji
ustawowych zadań ZODR, wynikających z art. 4 ust. 2-4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 711 z późn. zm.).
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z wykonywaniem ustawowych zadań
Administratora, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZODR, realizacji zawartych umów lub na
podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w jej treści.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celów, o których mowa w
ust. 3, a po tym czasie przez okresy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa oraz archiwizowane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w ZODR.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do tego prawo
określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści
zgody na przetwarzanie i udostępnienie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie
na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZODR przetwarzają dane osobowe, dla
których Administratorem jest ZODR.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych,
2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu,
7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie
jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych
danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt się z Administratorem lub z IOD.
7. Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres
mailowy, wskazane w pkt. 1 i 2.
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8. Prawo wniesienia skargi do organu
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ZODR Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych przetwarzanych danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem lub
IOD, mailowo lub listownie. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1 i 2.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Zachodniopomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach:
 e-mail: row.barzkowice@home.pl,
 tel. (91) 479 40 29, (91) 479 40 69.
2. „Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz członkowie ich
najbliższych rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie i powinowaci w tym samym stopniu, rodzeństwo oraz jego
zstępni, wstępni).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

DYREKTOR
mgr inż. Adam Kalinowski

