
 

 

 

 

 

REGULAMIN 
 

POWIATOWY KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY  

 
 

ORGANIZATOR 

 

Starostwo Powiatowe w Dębicy  

 

CELE KONKURSU 

 

• Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych tradycji regionalnych oraz 

najciekawszych dziedzin plastyki ludowej, 

• prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy, 

• promocja dorobku kulturowego polskiej wsi, 

• rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową, 

• pozyskiwanie przez Organizatora Konkursu fotografii przedstawiających prace o wysokich 

walorach artystycznych i etnograficznych. 

 

 

UCZESTNICY 

 

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do twórców i rolników indywidualnych, sołectw, 

stowarzyszeń, grup nieformalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów folklorystycznych powiatu 

dębickiego. Uczestnicy przygotowują wieniec dożynkowy, następnie go fotografują. Zdjęcia 

w formie cyfrowej, wraz z krótką informacją o prezentowanym wieńcu, miejscowości i autorach, 

przesyłają do siedziby Organizatora. Ponadto uczestnicy zgodnie z tradycją wystawiają i prezentują 

wieniec podczas uroczystości zakończenia Odpustu w Sanktuarium pw. Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Zawadzie (13 września 2020 r.).  

 

Uczestnicy, zgłaszając się do Konkursu, oświadczają, że są autorami wieńca dożynkowego 

wykonanego w roku 2020. 

 

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU  

 

Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje                         

do tradycji wieńców dożynkowych. Wysokość i kształt wieńca jest dowolny. Wieniec dożynkowy 

należy sfotografować, następnie maksymalnie trzy zdjęcia w formie cyfrowej przesłać na adres: 

kultura@powiatdebicki.pl jako załącznik, z tytułem „Konkurs na Wieniec Dożynkowy”.  

Prace konkursowe: 

a) zapisane w formacie JPG, 

b) rozdzielczość minimum 150 dpi lub większa, 

c) rozmiar zdjęcia minimum cztery miliony pikseli i większe, 
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d) wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 20 MB, 

e) orientacja zdjęcia pozioma lub pionowa. 

 

Do e-maila należy dołączyć plik (skan/fotografia) wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia 

(załącznik nr 1) oraz Klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).  

 

Zdjęcia prac konkursowych zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie internetowej 

powiatu dębickiego oraz na profilu Facebook i Instagram. 

 

JURY 

 

Jury powołuje Organizator konkursu. Do zasiadania w Jury zostaną zaproszeni przedstawiciele 

środowisk związanych z rolnictwem, sztuką, rękodziełem ludowym, członkowie stowarzyszeń, 

instytucji związanych z rolnictwem itp. W Jury nie mogą zasiadać osoby, które uczestniczą 

w konkursie lub są bezpośrednio związane z wykonaniem wieńca. Decyzje jury są ostateczne 

i niepodważalne. 

 

OCENA PRACY, NAGRODY  

 

Jury, oceniając prace konkursowe, będzie brało pod uwagę ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący 

formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych,  różnorodność użytych materiałów naturalnych, 

takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty i zioła. 

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc przewiduje się nagrody rzeczowe, dla dziesięciu kolejnych 

przewidziane są upominki. Bez względu na liczbę współautorów wieńca dożynkowego 

w regulaminie przewiduje się przyznanie jednej nagrody rzeczowej dla jednej grupy wieńcowej. 

Oprócz nagród mogą zostać przyznane wyróżnienia.  

Nagroda Publiczności – trzy fotografie wieńców, które w terminie od 15 września do 24 września 

otrzymają największą liczbę polubień na fanpage'u (https://www.facebook.com/Powiat-Dębicki-

804052213070720/), zostaną uhonorowane atrakcyjną nagrodą. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych. Naruszenie przez uczestników powyższych postanowień będzie 

traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące wykluczeniem z udziału 

w Konkursie.  

2. Uczestnicy nadsyłający prace konkursowe przyjmują na siebie wszelkie roszczenia związane                             

z przekazanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi 

Konkursu. 

3. Uczestnicy Konkursu akceptują warunki Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie                      

i upublicznianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji 

Konkursu. 

4. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs fotografii (z podaniem 

danych/nazwy uczestnika/ów konkursu) na swoich stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych, prasie i mediach lokalnych. 

5. Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa z dniem 14 września 2020 r.  

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 4 października 2020 r.  

7. O terminie wręczania nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

8. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 14 680 31 22 oraz 14 680 31 28. 

 



 

Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

POWIATOWY KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY 

 

 

Gmina ………………………………………………………………………………………...... 

 

Miejscowość  …………………………………………………………………………………... 

 

Nazwa podmiotu/ lub imię i nazwisko uczestnika konkursu ………………………………..…. 

 

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

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

 

Adres kontaktowy ……………………………………………………………………………… 

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

 

Telefon ……………………………………………………………………………………….…. 

 

Informacja o prezentowanym wieńcu dożynkowym i jego 

autorach ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte 

w nim warunki.  

2. Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do 

zgłoszonej pracy konkursowej. 

 3. Oświadczam, że załączona praca jest mojego autorstwa (nie powstała przy pomocy osób trzecich, 

jak również, że nie narusza praw autorskich ani dóbr osobistych innych osób). 

 4. Oświadczam, że na mocy niniejszego oświadczenia, z chwilą złożenia pracy konkursowej: 

przenoszę prawa autorskie na Organizatora Konkursu i wyrażam zgodę na publiczne, bezterminowe 

udostępnienie pracy bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

 

 

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

               Data                                                                                                  Czytelny podpis   

                                                                                                       zgłaszającego/upoważnionej osoby  

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

 

1. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania, nr telefonu, wizerunku w mediach społecznościowych, lokalnych, ogólnopolskich, 

portalach internetowych przez administratora danych Starostwo Powiatowe z siedzibą w Dębicy,                  

ul. Parkowa 28, w celu organizacji oraz przebiegu  Powiatowego Konkursu na Wieniec Dożynkowy. 

2. Podaję/my dane osobowe dobrowolnie i oświadczam/y, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią noty informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

…………………………………………                       ………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu (czytelnie)                 data i podpis uczestnika konkursu 

 

…………………………………………                       ………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu (czytelnie)                  data i podpis uczestnika konkursu 

 

…………………………………………                       ………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu (czytelnie)                 data i podpis uczestnika konkursu 

 

…………………………………………                       ………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu (czytelnie)                  data i podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

Uwaga: wypełniają wszyscy uczestnicy biorący udział w Powiatowym Konkursie na Wieniec 

Dożynkowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


