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REGULAMIN KONKURSÓW 
 na 

TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY 
i 

TRADYCYJNY CHLEB DOŻYNKOWY 
Zasady konkursów: 

1. ORGANIZATOR: 

Organizatorem konkursów jest Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. 

2. CEL KONKURSÓW: 

• przypomnienie i odtworzenie tradycyjnych zwyczajów związanych z dożynkami, właściwych 
dla unikalnej grupy etnograficznej Lasowiaków, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia 
wieńca dożynkowego jako swoistego symbolu tego święta oraz wypieku tradycyjnego 
chleba z dożynkowego zboża 

• wyłonienie przez jury najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z lasowiacką tradycją, 

• wyłonienie przez jury najlepiej upieczonego tradycyjnego chleba dożynkowego 

• przekazanie nagród finansowych i pamiątkowych dyplomów 

• sporządzenie protokołów potwierdzających odbiór nagród finansowych 

• publikacja wyników konkursów na stronach internetowych Organizatora, jego profilach, 
prasie lokalnej i mediach społecznościowych 

3. UCZESTNICY KONKURSÓW: 

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych z 
etnoregionu lasowiackiego. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• warunkiem uczestnictwa w konkursach jest wzięcie udziału w seminarium i warsztatach 
rękodzielniczych i kulinarnych, które odbędą się w dniu 27 lipca 2019 r. w Miejskim Domu 

Kultury w Kolbuszowej w godzinach 10.00 – 16.00 oraz wypełnienie kart uczestnictwa. 
Seminarium z udziałem wybitnych etnografów dotyczyć będzie tradycyjnych zwyczajów 
związanych z dożynkami, właściwych dla grupy etnograficznej Lasowiaków, 
uwzględniających jak najszersze spektrum zagadnień związanych z tym obrzędem. Po 
wykładach ekspertów przeprowadzone zostaną warsztaty rękodzielnicze wykonania 
wieńców, haftu strojów i wypieku tradycyjnego dożynkowego chleba. 

• do udziału w seminarium i warsztatach należy zgłosić minimum 6 osób, które będą 
uczestniczyć w konkursach 

• każdy uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w obydwu kategoriach konkursowych 

• wypełnienie obydwu kart zgłoszeń do udziału w seminarium, warsztatach i konkursach 

• wykonanie wieńca dożynkowego nawiązującego formą oraz materiałami do tradycyjnych 
wieńców dożynkowych wykonywanych w regionie lasowiackim, wg wskazań etnografów 
podczas seminarium i warsztatów i prezentacja go przez zespół podczas imprezy 
"Lasowiackie Dożynki w Hucie Przedborskiej" w dniu 25 sierpnia 2019 r. 

• wykonanie wypieku tradycyjnego chleba dożynkowego i prezentacja go przez zespół 
podczas imprezy "Lasowiackie Dożynki w Hucie Przedborskiej" w dniu 25 sierpnia 2019 r. 
Dodatkowo każdy zespół zobowiązany jest do przygotowania 100 kromek tradycyjnego 
chleba ze swojskim masłem, smalcem, powidłem itp. do poczęstunku publiczności. 

• każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jeden wieniec i jeden chleb trwale 
oznakowany wizytówką zawierającą jego dane (nazwa zespołu, KGW, stowarzyszenia, 
sołectwa, gminy) 

• maksymalna liczebność grupy uczestniczącej w prezentacjach konkursowych to 25 osób 
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• dokładny program przebiegu konkursów na wieniec i chleb zostanie podany podczas 
seminarium i warsztatów 

• udział w konkursach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, 
nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację medialną bez 
prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do konkursów prac 

• uczestnicy konkursów wykonują prace konkursowe i dostarczają je na miejsce prezentacji 
na własny koszt 

• w konkursach może wziąć udział jeden zespół z jednej miejscowości 

• o zakwalifikowaniu uczestników do konkursów decydować będzie kolejność zgłoszeń 

• ze względów organizacyjnych planowane jest uczestnictwo w konkursach maksymalnie 20 
zespołów. 

5. TERMIN ZGŁOSZENIA: 

• Zgłoszenie udziału w seminarium, warsztatach i konkursach nastąpi poprzez wypełnienie 
kart zgłoszeń wraz z dokumentacją RODO i dostarczenie jej osobiście lub przesłanie na 
adres organizatora w terminie do dnia 15 lipca br. do godziny 16.00: 

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, 

ul. Obrońców Pokoju 66, 

36 – 100 Kolbuszowa 

Lista uczestników przyjętych do seminarium, warsztatów i konkursów ogłoszona zostanie do dnia 
19 lipca 2019 r. na stronie internetowej MDK Kolbuszowa. 

6. JURY: 

• Oceny wieńców i chlebów dożynkowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora, w której skład wejdzie etnograf, specjalista od regionalnej kuchni i 
przedstawiciel Organizatora, 

• werdykty Komisji Konkursowej są niepodważalne. 

7. KRYTERIA OCENY: 

 KONKURS NA TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY 

• w konkursie ocenie podlegać będą wieńce dożynkowe według następujących kryteriów: 

- zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania (w skali 1 - 
10 punktów), właściwych dla unikalnej grupy etnograficznej Lasowiaków 

- poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu 
tradycyjnych ozdób (w skali 1-10 punktów) 

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. 

 KONKURS NA TRADYCYJNY CHLEB DOŻYNKOWY 

• w konkursie ocenie podlegać będą chleby dożynkowe według następujących kryteriów: 

- wygląd, kolor, aromat, smak, strukturę w przekroju, spójność, sprężystość, 
wrażenie ogólne, 

- komisja dokona oceny w oparciu o w/w kryteria mając do dyspozycji skalę punktową od 0 
do 10 pkt 

Maksymalnie można uzyskać 10 punktów. 
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8. NAGRODY W KONKURSACH: 

• dla laureatów konkursów przewidziane są nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy 

• rozstrzygnięcie konkursów i rozdanie nagród nastąpi po ich zakończeniu podczas imprezy 
"Lasowiackie Dożynki w Hucie Przedborskiej" w dniu 25 sierpnia 2019 r. 

• nagrody w konkursach dofinansowane są ze środków Narodowego Centrum Kultury w 
ramach Programu EtnoPolska 2019 

• po rozstrzygnięciu konkursów jego Uczestnicy są zobowiązani do odebrania wykonanych 
przez siebie prac. 

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

• miejsce dla zespołu wieńcowego do prezentacji wieńca i poczęstunku publiczności 
chlebem 

• wyżywienie uczestników podczas konkursów 

• możliwość pobrania regulaminu i kart zgłoszeń w siedzibie organizatora lub ze strony 
internetowej: 

www.mdkkolbuszowa.pl 
 
10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych oraz głosu i wizerunku jest: 

➢ art. 6 ust. 1 lit. a 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), 

➢ Art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. 
Dz. U. 2017 r, poz. 880 z późn. zm.). 

 
1. Administratorem danych osobowych w związku z organizacją i realizacją konkursów na 

Tradycyjny Wieniec Dożynkowy oraz Tradycyjny Chleb Dożynkowy  jest Miejski Dom Kultury 

w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa, reprezento-

wany przez Dyrektora, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby lub 

telefonicznie pod nr tel. (17) 2271-563, (17) 749 98-94. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych e-mail: rodo@kolbuszowa.pl 

• Dane osobowe, podane w kartach zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych  
w niniejszym regulaminie, w tym: przypomnienie i odtworzenie tradycyjnych zwyczajów 
związanych z dożynkami, właściwych dla unikalnej grupy etnograficznej Lasowiaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem znaczenia wieńca dożynkowego jako swoistego symbolu 
tego święta oraz wypieku tradycyjnego chleba z dożynkowego zboża, wyłonienie przez jury 
najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z lasowiacką tradycją,wyłonienie przez jury 
najlepiej upieczonego tradycyjnego chleba dożynkowego, przekazanie nagród finansowych 
i pamiątkowych dyplomów, sporządzenie protokołów potwierdzających odbiór nagród, na 
podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  publikacja wyników konkursów na 
stronach internetowych Organizatora, jego profilach, prasie lokalnej i mediach społeczno-
ściowych, wydawnictwie katalogowym. 

Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego ochrony mienia oraz zacho-

wania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę (całodobowy monitoring wizyjny w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kol-

buszowej i terenu wokół niego – polegający na nagraniu obrazu wideo) 

• utrwalenia, wykorzystania i publicznego rozpowszechniania mojego wizerunku, 

głosu, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

http://www.mdkkolbuszowa.pl/
mailto:rodo@kolbuszowa.pl
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1. Dane Uczestników i Laureatów konkursów będą przechowywane przez Administratora (art. 
6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obo-
wiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego). 

2. Dane Uczestników i Laureatów konkursów na Tradycyjny wieniec dożynkowy oraz Trady-
cyjny chleb dożynkowy  zamieszczone w protokołach Jury oraz nośniki elektroniczne i pliki 
audio z nagranym utworem, zdjęcia, materiały filmowe dokumentujące jego przebieg  
i rozstrzygnięcie, materiały promocyjne i publikacje prasowe promujące niniejsze wydarzenie  
i organizatorów, zakwalifikowane jako materiały archiwalne, będą przechowywane zgodnie  
z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

3. Nagrania obrazu z monitoringu przetwarzane są/mogą być/będą wyłącznie do celów, dla któ-
rych zostały zebrane i przechowuje się je przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od 
dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
W przypadku gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na pod-
stawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód  
w postępowaniu, termin ten ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postę-
powania. Po upływie tych okresów nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają 
zniszczeniu w sposób trwale uniemożliwiający ich odtworzenie, przez organy uprawnione. 

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żą-
dania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równo-
znaczne  
z rezygnacją z udziału w konkurach/seminarium. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator Danych 
zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., czyli podmioty działające na zlecenie admini-
stratora i/lub współadministratorów danych, tj. świadczące usługi IT w zakresie hostingu ser-
wisów internetowych, świadczące usługi bankowe, Narodowe Centrum Kultury, inne upraw-
nione organy, w tym organy kontrolne, nadzorcze oraz audytowe. 

7. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 

8.  Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym  
z odrębnych przepisów. 

9. Podanie danych zawartych w kartach zgłoszeń nie jest obowiązkowe, jednak jest warun-
kiem koniecznym aby wziąć udział w niniejszych konkursach/seminarium. 
W przypadku braku zgody Organizator nie będzie w stanie zagwarantować anonimowości 
osób. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do akceptacji regulaminu. 
13. W przypadku kwestii spornych, a nieujętych w regulaminie decyzję podejmuje Organizator. 

 
Szczegółowych informacji dotyczących konkursów udziela Biuro Organizacyjne MDK: 
Mateusz Starzec 
tel. (017) 22 71 563 wew. 21 

e-mail: mdk@kolbuszowa.pl 
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 
2019 

mailto:aleksandra.zytnicka@muzeum-radom.pl

