Zarządzenie nr 55/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 27.08.2019 r.

W sprawie organizacji Konkursu „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Pszczółki”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)
zarządzam co następuje:

§1
Postanawiam o organizacji i przeprowadzeniu Konkursu „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy
Pszczółki”, który odbędzie się podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego – Dożynek Gminnych w dniu 01
września 2019 r.

§2
Przyjmuje Regulamin Gminnego Konkursu „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Pszczółki”
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. promocji
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 55/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27.08.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY PSZCZÓŁKI”

1. Organizator konkursu: Wójt Gminy Pszczółki
2. Miejsce konkursu: Park Lipowy w Pszczółkach
3. Termin konkursu: 1 września 2019 r.
4. Cel konkursu:
1)
2)
3)
4)

Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych z Dożynkami
Prezentacja wieńców dożynkowych wykonanych przez sołectwa Gminy Pszczółki
Podtrzymywanie umiejętności wykonywania tradycyjnych rekwizytów obrzędowych
Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

5. Oceny wieńców dokona Komisja w składzie:
1)
2)
3)
4)
5)

Antoni Szymański – senator RP
Ryszard Świlski – wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Ireneusz Szweda – doradca Wojewody Pomorskiego
Stefan Skonieczny – Starosta Gdański
Zbigniew Fiałek – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczółkach – Przewodniczący
Komisji
6) Sławomir Kalinowski – prezes zarządu EBI Greensky
7) Władysław Girsztowt – Prezes zarządu ZUK WEMA
6. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) W konkursie uczestniczą wieńce przygotowane przez sołectwa Gminy Pszczółki.
2) Każde sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec
3) Prawo do udziału w konkursie przysługuje osobom pełnoletnim, zamieszkałym na terenie
sołectwa z którego jest zgłaszany wieniec.
4) Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonywać drogą mailową na adres
urzad@pszczolki.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczółkach do dnia
29.08.2019 r.
5) Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na fotografowanie wieńców.
Kryteria oceny oraz nagrody:
1) Komisja dokona wyboru wieńca dożynkowego oceniając:
a) różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów
naturalnych (kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła, itp.),
b) wartości artystyczne związane z kulturą zdobienia wieńca dożynkowego – zachowanie
elementów tradycyjnych
c) ogólny wyraz artystyczny
d) poziom i styl wykonania
2) Komisja przyjmuje ocenę punktową dla zgłoszonych wieńców: 0-5 pkt.

3) Komisja sporządza protokół z obrad. Protokół w imieniu komisji podpisuje Przewodniczący
Komisji.
4) Przewidziane vouchery:
•
•

1500,00 zł dla zwycięskiego sołectwa
500,00 zł na rośliny miododajne dla pozostałych sołectw.

5) Wręczenie voucherów nastąpi na scenie w dniu Święta Miodu Pszczółkowskiego – Dożynek
Gminnych w dniu 01.09.2019 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”
stanowiący załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Pszczółki nr 55/19 z dnia 27.08.2019r.

ZGŁOSZENIE WIEŃCA DOŻYNKOWEGO
DO KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY PSZCZÓŁKI”

Imię i nazwisko zgłaszającego
Adres ( miejscowość, ulica,
numer domu i mieszkania)
Adres e-mail
Numer telefonu
ZGŁOSZONE SOŁECTWO

……………………………………………………………..
data i podpis zgłaszającego

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy
Pszczółki” i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz, że przygotowany przez sołectwo wieniec nie narusza
praw autorskich i dobrych obyczajów na podstawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)

………………………………………..

………………………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis zgłaszającego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Pszczółki reprezentowaną przez
Urząd Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki zawartych w formularzu „Zgłoszenie wieńca
dożynkowego” w zakresie obejmującym dane niezbędne do realizacji Konkursu, w szczególności: nazwisko
i imię, ulica, kod, miejscowość, telefon, adres e-mail.

………………………………………..

………………………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis zgłaszającego)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pszczółki (adres: ul. Pomorska 18, 83032 Pszczółki, numer telefonu: (58) 683 91 28).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej w tym wykonaniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z jej zawarciem oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów
archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane
dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu,
o
czym
stanowi
art.
22
ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

………………………………….
Data i podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”
stanowiący załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Pszczółki nr 55/19 z dnia 27.08.2019r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC
DOŻYNKOWY”

Komisja konkursowa w składzie:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………..
4. ………………………………………………….
5. …………………………………………………
6. …………………………………………………
7. ………………………………………………….

Po wnikliwej ocenie ………… wieńców dożynkowych sołectw:
1. ………………………
2. ……………………..
3. …………………….
4. ……………………….
5. ………………………….
Zgłoszonych do konkursu, postanowiła przyznać, zgodnie z regulaminem konkursu
następujące nagrody:
Voucher o wartości 1 500,00 zł dla sołectwa
…………………………………………………………………………….
Vouchery o wartości 500,00 zł dla pozostałych sołectw.

UWAGI:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na tym protokół zakończono i podpisano.
PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO:

