
Regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy  
organizowanego przez  Burmistrza Tyszowiec w ramach                                                      

Dożynek Gminno-Parafialnych 2022 

 
§ 1. 

Regulamin określa zasady konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, przeprowadzanego przez, 
Burmistrza Tyszowiec. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

§ 2. 
Konkurs organizowany przez  Burmistrza Tyszowiec  oraz Samorządowe Centrum Kultury  
w Tyszowcach, trwa w dniu dożynek Gminno - Parafialnych w Perespie czyli 28 sierpnia 2022 roku.  
W konkursie oceniane będą wieńce według dwóch kategorii: 

1. Wieńce tradycyjne, autentycznie ludowe, wykonane według starych wzorów 
2. Wieńce współczesne o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej z wykorzystaniem wyłącznie 

płodów naturalnych 
 

§ 3. 
W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, ich przedstawiciele oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy 
Tyszowce. Wieńce mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo. Każdy wieniec powinien 
posiadać informację  zawierającą  wykonawcę . 

§ 4. 
Warunkiem uczestnictwa wieńca w konkursie  jest obowiązek zgłoszenia wieńca w Samorządowym 
Centrum Kultury w Tyszowcach osobiście lub telefonicznie do dnia 26 sierpnia oraz przekazanie 
wymaganych podpisem  poniżej zamieszczonych  klauzul oraz zgód. 

 
§ 5 

 
Uczestnik konkursu musi dostarczyć wieniec dożynkowy na teren Dożynek Gminno- Parafialnych  
w  Perespie 

§ 6. 
Organizatorzy konkursu przewidują nagrody finansowe 
I miejsce 400 zł 
II miejsce 300 zł 
III miejsce 200 zł 
Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody za udział w konkursie 

§ 7. 
Wieńce wyróżnione w konkursie będą reprezentowały Gminę Tyszowce podczas tegorocznych 
Dożynek Powiatowych Krynicach 

§ 8. 
Organizując konkurs pragniemy zachęcić mieszkańców gminy do utrwalenia tego pięknego, mającego 
wielowiekową tradycję obrzędu. 

§ 9. 
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 28 sierpnia 2022 r. 
podczas Święta Plonów – Dożynki Gminno-Parafialne 2022 w Perespie 

 
§ 10. 

Wyniki konkursu zostaną upublicznione na stronie internetowej  www.tyszowce.pl oraz 
www.sck.tyszowce.pl oraz Facebooku 

 

http://www.tyszowce.pl/
http://www.sck.tyszowce.pl/


 

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu  organizacji, przebiegu i promocji 
konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgodnie z art.6 ust. 1 lit a) Rozporządzeniem 
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. 
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

                                                                      

                                                                                     _____________________________ 

                                                                                                      (czytelny podpis, data) 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

 W związku z organizacją, przebiegiem konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz 

promowaniem tego wydarzenia, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, 

zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku w publikacjach na:  

 

- stronie internetowej SCK w Tyszowcach 

- stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach 

- Facebooku SCK w Tyszowcach 

- broszurach wydawanych przez SCK, wydawnictwach 

- kronice, gablotach i tablicach ściennych 

 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona 

czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.  

 

…………………………………………... 

                                                                                                 (czytelny podpis, data) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

1. Administratorem jest Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach ( adres: ul. 3 Maja 36a, 

22-630 Tyszowce adres e-mail: sck@tyszowce.pl ) 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja Konkursu na najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy zgodnie z wyrażoną zgodą. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne.  

5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

mailto:sck@tyszowce.pl


6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) 

podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, 

jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, 2) pracownikom 

Administratora 3) odbiorcom wskazanym we zgodzie (nieograniczony krąg odbiorców). 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas 

organizacji, przebiegu oraz promocji konkursu bądź z uwzględnieniem  konieczności  usunięcia 

danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą lub jej przedstawiciel 

ustawowy cofnie zgodę 

8. Ma Pan/Pani prawo: 
- dostępu do swoich danych osobowych; 
- sprostowania nieprawidłowych danych; 
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 
- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 
*Rozporządzenie 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). 
 

 

 

 

 

 


