Regulamin Konkursu
„Najpiękniejsza dożynkowa dekoracja posesji”
I. Organizatorzy konkursu:
Organizatorami Konkursu są: Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej oraz
sołtys i Rada Sołecka Jędrzychowic.
II. Przedmiotem konkursu jest wybór najpiękniejszej dekoracji dożynkowej na
lub przy posesji wsi Jędrzychowice podczas Powiatowo-Gminnego Święta
Plonów w Jędrzychowicach w dniu 31 sierpnia 2019 r.
III. Cele Konkursu:
1. Upowszechnianie i kultywowanie tradycji polskiej wsi oraz obrzędowości
towarzyszącej okresowi żniw i dożynek.
2. Eksponowanie rolniczego wizerunku gminy Szlichtyngowa.
3. Integracja mieszkańców.
4. Uatrakcyjnienie Powiatowo-Gminnego Święta Plonów w Jędrzychowicach.
IV. Uczestnikami Konkursu mogą być:
1. Osoby pełnoletnie posiadający posesje na terenie wsi Jędrzychowice, do
której posiadają tytuł prawny.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i równoznaczny z akceptacją warunków
niniejszego Regulaminu.
V. Tryb zgłaszania do udziału w konkursie:
1. Należy dokonać pisemnego zgłoszenia wg załącznika do niniejszego
regulaminu.
2. Formularz zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa lub do sołtysa wsi
Jędrzychowice.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 sierpnia 2019 r.
VI. Kryteria oceny:
1. Oceny zgłoszonych dekoracji dokona Komisja Konkursowa w dniu
31 sierpnia 2019 r.
2. Komisja Konkursowa dokona indywidualnej oceny każdej dekoracji.
Przyjmuje się skalę od 1 do 10 punktów. Wygrywa ta dekoracja, która

uzyska największą sumę punktów od członków komisji. Nie dopuszcza się
przyznania dwóch równorzędnych miejsc. W przypadku uzyskania
jednakowej ilości punktów członkowie komisji będą głosować ponownie na
zgłoszone dekoracje, które uzyskały tą samą ilość punktów.
3. Decyzje komisji są ostateczne.
4. Kryteria podlegające ocenie są następujące:
 nawiązanie do tradycji i kultury dożynkowej,
 różnorodność użytych do wykonania materiałów,
 walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, technika,
 oryginalność pomysłu,
 pracochłonność przygotowania dekoracji.
VII. Nagrody:
1. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za I, II i III miejsce.
2. Nagrody zostaną wręczone na scenie podczas Powiatowo-Gminnego Święta
Plonów w Jędrzychowicach w dniu 31 sierpnia 2019 r. na boisku.
VIII. Uwagi końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o laureatach konkursu, zdjęć dekoracji dożynkowych oraz
wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy
zamieszczanych w mediach i Internecie.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora Konkursu.
IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy Panią/Pana, że:
1.

2.
3.
4.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa,
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, 67-407
Szlichtyngowa.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, na podstawie udzielonej
zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z
organizacją konkursu, uwzględniając czas ochrony roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych
na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody
nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej
wycofania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie
brakiem możliwości udziału w konkursie.
5.

