
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  
 

 

I. Organizator  konkursu: 

 

Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. 

 

II. Cel konkursu: 

 

1. Celem Konkursu jest: 

1) upowszechnianie i kultywowanie  tradycji polskiej wsi oraz obrzędowości 

towarzyszącej okresowi żniw i dożynek, 

2) motywowanie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz estetyzacji wsi, 

3) eksponowanie rolniczego wizerunku  Gminy Jerzmanowa. 

   2.  Przedmiotem konkursu jest  wybór najpiękniejszej dekoracji dożynkowej przy/na  

posesji zgłoszonej do konkursu.   

 

III. Warunki  uczestnictwa  w konkursie 

 

1. Uczestnikami  Konkursu mogą być mieszkańcy posiadający posesje na terenie Gminy 

Jerzmanowa.  

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

a) zapoznały się z Regulaminem Konkursu, 

b) dokonały zgłoszenia do konkursu,  

c) przygotowały  dekorację przy/ na posesji, do której posiadają tytuł prawny.  

3. Uczestnikiem konkursu  może być także grupa  mieszkańców, a miejscem lokalizacji  

dekoracji mogą być miejsca ogólnodostępne np.: skwery, parki. 

4.  Udział w Konkursie jest bezpłatny i równoznaczny z akceptacją  warunków niniejszego 

Regulaminu.  

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

 

1. Technika wykonania  dekoracji jest dowolna.  

2. Dekoracja  powinna być  wykonana najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2022r.  

i prezentowana do czasu  święta dożynkowego, które odbędzie się 28 sierpnia 2022r.   

3. Dekoracje powinny być na tyle trwałe by nie uległy zniszczeniu.  

 



 

V. Miejsce i termin  zgłoszenia  

 

1. W konkursie będą oceniane dekoracje, które  zostaną zgłoszone do Gminnego 

Centrum Kultury w  Jerzmanowej ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa  do dnia  

23 sierpnia 2022r. do godz. 1400. 

2. Zgłoszenia  do konkursu odbywają się osobiście lub telefonicznie  pod numerem  

76 831 21 11 lub 76 838 45 24 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

a.stec@gckjerzmanowa.pl   

3. Podczas zgłoszenia  uczestnik konkursu wskazuje: 

1) imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

2) adres posesji, na której wykonana jest  dekoracja  dożynkowa   

3) konkretne miejsce na posesji, gdzie wykonana jest dekoracja dożynkowa, 

4) numer telefonu 

5) w przypadku  zgłoszenia  dokonanego przez grupę  mieszkańców wskazuje się 

imiona i nazwiska  uczestników konkursu oraz  dokładne miejsce, na którym 

zlokalizowano  dekorację dożynkową.    

4. W terminie  od 24.08.2022r. do  26.08.2022r.  Komisja Konkursowa  powołana przez 

Organizatora  dokona przeglądu  dekoracji zgłoszonych do konkursu, sfotografuje  

dekoracje i wyłoni zwycięzców konkursu.  

 

VI. Ocena prac konkursowych 

 

1. Dekoracje zostaną ocenione najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2022r.  przez Komisję 

Konkursową  powołaną przez Organizatora.   

2. Komisja  dokona wyboru najpiękniejszej dożynkowej dekoracji  w oparciu o  kryteria 

konkursowe: 

1) pomysłowość:  1 – 6 punktów (oryginalność, walory humorystyczne), 

2) rozmiar  i pracochłonność dekoracji: 1 – 6 punktów, 

3) nawiązanie do tradycji rolniczej i żniwnej: 1-6 punktów (użyte narzędzia 

rolnicze, motywy żniwne, płody rolne), 

4) estetyka  wykonania:  1 -6 punktów, 

5) stopień  wyeksponowania  dekoracji:  1 – 6 punktów.   

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

VII Rozstrzygnięcie  konkursu 

 

1. Komisja Konkursowa przyzna  nagrody pieniężne w wysokości: 

1) za I miejsce –  600 zł 

2) za II miejsce – 500 zł 

3) za III miejsce – 400 zł 

4) za IV miejsce – 300 zł 

5) za V miejsce -  200 zł 

2. Wszyscy uczestnicy  Konkursu otrzymają  dyplomy.  

3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronie internetowej 

www.gckjerzmanowa.pl oraz fanpegu organizatora, wręczenie nagród i dyplomów 

odbędzie się podczas Dożynek Gminnych w dniu 28 sierpnia 2022r. wg. programu 

dożynek od godz. 19:30 
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VIII Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator Konkursu nie ponosi  odpowiedzialności za  zagubione, niekompletne, 

uszkodzone lub zniszczone  dekoracje lub użyte do ich  realizacji  przedmioty 

 i sprzęty.  

2. Uczestnicy konkursu  zobowiązują się do uprzątnięcia dekoracji po zakończeniu 

uroczystościach dożynkowych;  w przypadku ulokowania  dekoracji w miejscach 

ogólnodostępnych  (chodniki, skwery, parki) najpóźniej  do dnia  2 września 2022r. 

3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z: 

a) przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu  

b) wyrażeniem zgody  na nieodpłatne wykorzystanie  zdjęć  dekoracji  oraz 

uczestników konkursu na potrzeby  publikacji  w mediach oraz podczas  

organizowanych wystaw. 

4. Organizator może  wykluczyć  uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku  

naruszenia  przez niego postanowień niniejszego regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio 

przepisy obowiązującego prawa, w szczególności  Kodeksu Cywilnego 

 

 

X. Kontakt  

 

1. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści 

niniejszego regulaminu.  

2. Osobą upoważnioną do  udzielania informacji  na temat Konkursu jest p. Anna Stec – 

specjalista ds. programowo – promocyjnych Gminnego Centrum Kultury  

w Jerzmanowej (tel. 76 8 312-111). 

3. Niniejszy regulamin  zostaje udostępniony na stronach internetowych: 

www.gckjerzmanowa.pl, www.jerzmanowa.com.pl. 
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Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej 

ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa, zwane dalej GCK Jerzmanowa. 

2. Inspektorem ochrony danych w GCK Jerzmanowa  jest pan Tomasz Wadas dostępny pod 

numerem telefonu  570 170 137. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  przeprowadzenia  konkursu pn. 

„Najpiękniejsza  dekoracja dożynkowa posesji”   i potwierdzenia  odbioru nagród.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  będą  użytkownicy  Internetu  oraz pracownicy GCK.  

5. Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane przez okres  1 roku. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2018r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Jest 

Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych  

brak możliwości  udziału w konkursie.  


