
   

REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY W GMINIE RYKI”

Ryki 2021

I. CELE KONKURSU

1. Kultywowanie żywych i cennych obrzędów związanych ze świętem plonów oraz 
popularyzowanie tradycji ludowej.

2. Inspirowanie twórczości artystycznej wśród mieszkańców gminy i aktywizowanie do 
aktywności twórczej.

3. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w tradycyjny wieniec dożynkowy.
4. Przeprowadzenie eliminacji gminnych do konkursu powiatowego na „Najpiękniejszy 

Wieniec Dożynkowy”

II. ZASADY KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu są Gmina Ryki oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach.
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie wieńca dożynkowego zgodnie z 

tradycją regionu.
3. Eliminacje konkursowe odbędą się w dniu 29 sierpnia 2021 r. na Scenie Parkowej na 

terenie zespołu pałacowo-parkowego w Rykach podczas uroczystości dożynkowych.
4. W Konkursie mogą wziąć udział sołectwa, koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia i 

organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Ryki.
5. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.

III. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową osobiście lub 
za pośrednictwem poczty tradycyjnej w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w 
Rykach ul. Warszawska 11 08-500 Ryki lub drogą elektroniczną na adres 
centrumkultury.ryki@wp.pl oraz zaprezentować gotowy wieniec w dniu 29.08.2021r.

2. Karty Zgłoszeniowe, które nie zostaną w całości wypełnione, nie zostaną przyjęte jako 
zgłoszenie do Konkursu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec.
4. Karty Zgłoszenia muszą zostać dostarczone do organizatora w nieprzekraczalnym terminie 

23.08.2021 /poniedziałek/. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

III. OCENA WIEŃCA

1. Wieńce zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:
◦ zgodność z tradycją (zastosowanie autentycznych ludowych wzorów wieńców, obecność

elementów symbolicznych zgodnych z tradycją ludową),
◦ bogactwo użytych elementów (w tym pochodzących z tegorocznych plonów rolnych: 

kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty, zioła itp.),
◦ staranność wykonania i stopień trudności,
◦ pomysł i kompozycja,



◦ wartość kulturowa,
◦ ogólny  wyraz  artystyczny  (walory  estetyczne,  kompozycja,  kolorystyka,  technika,

materiał, kształt).
2. Wieńce oceniane będą przez powołaną przez organizatorów Komisję Konkursową. 
3. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. 
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Komisja  Konkursowa  wybierze  wieńce,  które  otrzymają  nagrodę  w  Konkursie,  a  także

wybierze  prace,  których  twórcy  będą  reprezentować  Gminę  Ryki  w  Konkursie
Powiatowym.

IV. NAGRODY

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu uroczystości dożynkowych, tj. 
29 sierpnia 2021 r. na Scenie Parkowej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Rykach.

2. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału środków na nagrody.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Miejsko-Gminne Centrum Kultury w 
Rykach ul. Warszawska 11 08-500 Ryki, pod numerem telefonu (81) 865 16 16 lub poprzez 
pocztę elektroniczną centrumkultury.ryki@wp.pl.
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Ryki, dnia ..........................................

Konkurs „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w Gminie Ryki”

OŚWIADCZENIE 
dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i respektuję wszystkie
jego punkty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez  Miejsko – Gminne Centrum
Kultury  w  Rykach  oraz  Gminę  Ryki w  celu  realizacji  Konkursu  „Najpiękniejszy  Wieniec
Dożynkowy w Gminie Ryki” organizowanego przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach
oraz Gminę Ryki w dniu 29 sierpnia 2021 r. 

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

       miejscowość, data podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na  zamieszczenie przez  Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach
oraz  Gminę  Ryki  mojego  wizerunku  utrwalonego  podczas  Konkursu  „Najpiękniejszy  Wieniec
Dożynkowy w Gminie Ryki” w celu promocji Konkursu na:

- stronie internetowej: www.mgck.ryki.pl
- na portalu społecznościowym facebook: www.facebook.com/mgckryki
- na stronie internetowej: www.gmina.ryki.pl
- portalu społecznościowym facebook: www.facebook.com/ryki.gmina

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

   
          podpis uczestnika 

 
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1.Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej jest Miejsko – Gminne Centrum
Kultury w Rykach, ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki oraz Gmina Ryki, ul. Karola Wojtyły 29, 08 – 500 Ryki.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem IODO@zet  o.lublin.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  Konkursu  „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w
Gminie Ryki” organizowanego przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach oraz Gminę Ryki, a
także promocji Konkursu na podstawie zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realiza-
cji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
5.  Odbiorcą  danych  osobowych  mogą  być  podmioty,  które  przetwarzają  dane  osobowe  na  podstawie
zawartych umów z Administratorem.
6. Podanie danych osobowych w celu realizacji i promocji Konkursu jest dobrowolne. Konsekwencją nie
podania  danych  osobowych  w  celu  realizacji  Konkursu  jest  brak  możliwości  zapisania  i  uczestnictwa
Konkursie.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje
prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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