Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.585.2022
Wójta Gminy Ustka
z dnia 26 lipca 2022 roku

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
NA WIENIEC I CHLEB DOŻYNKOWY
Wodnica, 3 września 2022 roku

I. CELE KONKURSU
Konkurs ma na celu podtrzymywanie tradycji dożynkowej tj. umiejętności wyplatania wieńców
dożynkowych oraz wypieku chleba, kultywowanie lokalnych tradycji, budowanie tożsamości
regionalnej, a także integrację mieszkańców miejscowości podczas wspólnej pracy przy tworzeniu
wieńców.
II. KATEGORIE
1. Konkurs na wieniec będzie przebiegał w dwóch kategoriach:
1) wieniec tradycyjny – wieniec musi mieć formę korony zamkniętej, posiadać lekką konstrukcję
i podstawę w kształcie koła, jego wysokość nie może przekroczyć 1,8 metra, a szerokość
w podstawie oraz średnica na całej wysokości 1,5 metra. Do wykonania wieńca tradycyjnego nie
można używać kleju i sztucznych dekoracji, zgodnie z tradycją wieniec musi być upleciony;
2) wieniec niekonwencjonalny – wieniec może posiadać dowolna formę i być wykonany
z wykorzystaniem dowolnych spoiw. Maksymalne wymiary wieńca to: wysokość 1,8 metra,
podstawa do 2,5 metra dla każdego boku lub średnica do 2,5 metra.
2. Do wykonania wieńców mogą być użyte tylko zboża, owoce, zioła i kwiaty uprawiane obecnie
i w przeszłości w regionie pomorskim – ocenie podlegać będzie forma plastyczna i ogólna
prezentacja wieńca.
3. Konkurs na chleb przebiegać będzie w jednej kategorii - chleby muszą mieć kształt okrągły i być
upieczone z mąki uzyskanej ze zbóż uprawianych w regionie pomorskim. Ocenie podlegać będzie
smak (chleby zostaną pokrojone) i sposób prezentacji chleba.
4. Przy wykonywaniu wieńców i chleba wykluczone jest używanie elementów gotowych lub
sztucznych.
III . WYKONANIE
1.Wieniec i chleb mogą być wykonywane indywidualnie lub grupowo przez mieszkańców Gminy
Ustka oraz przez inne podmioty posiadające siedzibę na jej terenie.
2. Wykonawca (osoba, grupa, stowarzyszenie) może zgłosić do konkursu dowolną liczbę wieńców
i chlebów.

3. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć razem z wieńcem co najmniej 4 fotografie
dokumentujące poszczególne etapy robienia wieńca (wydruk z drukarki lub odbitki). Na
fotografiach musi być uwidoczniony również wykonawca. Wieńce bez dokumentacji fotograficznej
nie będą oceniane.
IV. OCENA
1. Oceny wieńców i chlebów dokona niezależna komisja zewnętrzna powołana przez Dyrektora
Centrum Kultury Gminy Ustka, w której skład wejdą etnografowie, mistrzowie piekarscy,
specjaliści zajmujący się uprawami w regionie pomorskim, floryści oraz inne zaproszone osoby.
Komisja będzie liczyła maksymalnie 5 członków.
2. Ocenie podlegać będzie:
1) zgodność z regulaminem (0-3 pkt);
2) kreatywność (0-3 pkt);
3) dokładność wykonania (0-3 pkt);
4) wkład pracy (przy ocenie wieńców m. in. na podstawie dokumentacji fotograficznej z etapów
pracy nad wieńcem - 0-3 pkt);
5) dekoracja (0-3 pkt).
3. Komisja konkursowa dokona oceny i wskaże trzy najwyżej ocenione prace w każdej z kategorii,
którym zostaną przyznane odpowiednio I, II i III miejsce.
V. NAGRODY
W każdej kategorii zostaną przyznane trzy główne nagrody pieniężne oraz wyróżnienia
dla pozostałych uczestników. Pula nagród wynosi do 9.000,00 złotych na wszystkie kategorie.
Nagrodzeni otrzymają również dyplomy pamiątkowe. O wysokości i podziale nagród zadecyduje
komisja konkursowa.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie wieńca i/lub chleba do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie osobiście lub drogą
pocztową do siedziby Centrum Kultury Gminy Ustka, ul. Darłowska 3B, 76-270 Ustka lub
przesłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@ckgminaustka.pl formularza zgłoszeniowego,
stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26 sierpnia 2022 roku. W przypadku wysłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu zgłoszenia
do siedziby Centrum Kultury.
2. Zgłoszone wieńce i chleby należy dostarczyć na plac dożynkowy (boisko w Wodnicy) dnia
3 września 2022 roku w godz. 8:00-10:00. O godz. 10:30 rozpocznie pracę komisja konkursowa.
3. Każdy wieniec i chleb zostanie oznaczony numerem i oceniany anonimowo. Po przyznaniu
miejsc zostanie podana informacja o autorach wieńców i chlebów.
VII. USTALENIA KOŃCOWE
1. Wieńce i chleby zgłoszone do konkursu pozostają na wystawie do końca trwania uroczystości
dożynkowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

Załącznik do Regulaminu
Gminnego Konkursu
na Wieniec i Chleb Dożynkowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO GMINNEGO KONKURSU
NA WIENIEC I CHLEB DOŻYNKOWY

Nazwa zgłaszającego (osoba, grupa, stowarzyszenie, sołectwo, KGW itp.):

………………………………………………………………………………………………………...
Zgłoszeniu do konkursu podlega:
wieniec tradycyjny
wieniec niekonwencjonalny
chleb
*Właściwe zaznaczyć znakiem X
Osoba uprawniona do odbioru nagrody:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………...
Numer telefonu:………………………………………………………………………………………..
Numer konta bankowego:……………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Gminnego Konkursu na Wieniec i Chleb
Dożynkowy i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gminnego Konkursu na Wieniec i Chleb Dożynkowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w mediach społecznościowych takich jak Facebook,
strona www urzędu, lokalne gazetki, służących do przekazywania informacji i promocji Gminnego
Konkursu na Wieniec i Chleb Dożynkowy.
Wyrażam zgodę na wykonanie podczas Gminnego Konkursu na Wieniec i Chleb Dożynkowy zdjęć
z moim wizerunkiem oraz na wielokrotne nieodpłatne ich publikowanie przez organizatorów Konkursu
w materiałach promocyjnych związanych z udziałem w konkursie, oraz na stronie internetowej Gminy Ustka

zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)

..……………………...…………………….
data, czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Ustka, z siedzibą w Ustce, przy ul. Dunina 24,
76-270 Ustka, e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl;
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy jest Pani Katarzyna Jakubowska, e-mail:
iod@ustka.gov.pl.pl, adres korespondencyjny do UG Ustka;
3) dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu Gminnego na Chleb i Wieniec
Dożynkowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe uczestnika
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W związku z organizacją Konkursu
Gminnego na Chleb i Wieniec Dożynkowy dane osobowe uczestników konkursu będą mogą być
udostępnione Centrum Kultury Gminy Ustka;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji na
stronach internetowych Gminy Ustka oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym
zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów
konkursu);
7) przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO);
e) prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).
w granicach określonych w przepisach prawa;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
przeprowadzenia konkursu;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych, do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO na adres:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
10) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

