
Regulamin Konkursu 

 „Najładniejszy Wieniec lub Stroik Dożynkowy” 

§1 

Organizator konkursu 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach 

§2 

Miejsce Konkursu 

Rynek w centrum Miasta Mordy 

§3 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 

8.09.2019 r. 

§4 

Cele konkursu: 

1.Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji regionalnych. 

2.Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy 
lub stroik. 

3.Promocja dorobku kulturowego wsi. 

4. Promocja sołectw z terenu Gminy Mordy. 

5. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowao twórczością ludową. 

§5 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs skierowany jest w szczególności do sołectw, Kół Gospodyo 

Wiejskich, Zespołów Ludowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, instytucji  

i  organizacji pozarządowych  działających na  terenie Miasta i Gminy Mordy 

jak  również wszystkich  osób fizycznych,  posiadających  pełną zdolnośd do  

czynności prawnych. Osoby fizyczne, nie posiadające pełnej zdolności do 



czynności prawnych, mogą brad udział w konkursie za zgodą przedstawiciela 

ustawowego. 

2. Z  udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej,  

powołanej  w  celu dokonania oceny zgłoszonych do Konkursu wieoców oraz 

stroików dożynkowych 

3.Każdy uczestnik Konkursu może zgłosid do oceny tylko jeden wieniec lub 

stroik. 

4. Wieniec dożynkowy/ stroik dożynkowy powinien nawiązywad formą 

 oraz użytym materiałem do tradycji dawnych wieoców dożynkowych, 

występujących na terenie naszego regionu. 

5. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowane na załączonej karcie 

zgłoszeniowej (załącznik. nr 1) w terminie do dnia 5.09.2019 r.  

 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, Parkowa 9. 

6. Wieoce i stroiki należy dostarczyd w dniu 08.09.2019 r. do godz. 10.30 

przed Kościół Parafialny p.w.  Świętego Michała Archanioła w Mordach. 

Wszystkie zgłoszone wieoce dożynkowe oraz stroiki  wezmą udział we Mszy 

Świętej, która odbędzie się o godz. 11: 30. Po mszy św. nastąpi uroczysty 

przemarsz Korowodu Dożynkowego na Rynek Miasta. Rozstrzygnięcie 

Konkursu odbędzie się ok. godz. 14.00 na scenie podczas Uroczystości 

Dożynkowych na Rynku w Mordach. 

7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez 

uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych  

z Konkursem oraz nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystania 

zdjęd z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęd za pośrednictwem dowolnych mediów w celach 

związanych z konkursem oraz w celach statutowych i promocyjnych 

Organizatora. 

8. Wieoce nie stają się własnością organizatora Konkursu. 

9.Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej 

Organizatora, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach  

ul. Parkowa 9 jak również na stronach internetowych www.mordy.pl oraz 

www.mordzkieoko.wordpress.com 

http://www.mordy.pl/


§6  

Kryteria oceny 

1.Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceni zgłoszone do 

Konkursu wieoce i stroiki. 

2.Kryteria oceny :  zgodnośd  z  tradycją, kompozycja, forma,  materiał, 

technika wyplatania, poziom wykonania(kunsztu), zastosowanie 

oryginalnych nowatorskich inwencji, różnorodnośd użytych materiałów:  

kłosy, ziarna   zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła,  itd., walory estetyczne: 

kompozycja, dobór barw, architektura bryły ,ogólny   wyraz   artystyczny   

nawiązujący formą do tradycyjnych wieoców oraz stroików  dożynkowych, 

typowych dla regionu . 

§7 

Komisja 

1.Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych. 

2.Ocena jest wypadkową indywidualnych oraz niezależnych wrażeo i  odczud   

każdego z członków Komisji. 

3.Komisja Konkursowa dokona oceny wieoców oraz stroików podczas części 

oficjalnej Uroczystości Dożynkowych w godz. od 11: 00 do 14:30. 

4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 8 

Nagrody 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwośd innego podziału nagród oraz nie 

wykluczają przyznania wyróżnieo. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają 

pamiątkowe dyplomy, puchary. 

 

§ 9 

Ochrona danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywad się będzie zgodnie z art. 13 

ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie na 

podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3.W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

4. Dane osobowe mogą zostad ujawnione podmiotom przetwarzającym 

dane osobowe w imieniu Administratora, wspomagające funkcjonowanie 

systemów informatycznych. 

5. Podanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie ma charakter 

dobrowolny.  Konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

 

§ 10 

Postanowienie koocowe 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego Regulaminu. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga 

Organizator Konkursu. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej 

www.mgokmordy.pl, www.mordy.pl, www.mordzkieoko.wordpress.com. 

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązao związanych  

z Konkursem rozstrzygał będzie Sąd , właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

 

http://www.mgokmordy.pl/
http://www.mordy.pl/

