Regulamin Konkursu na najpiękniejszy tradycyjny Wieniec Dożynkowy
Dożynki Powiatu Bocheńskiego
22 sierpnia 2021 r.
I. Konkurs ma na celu propagowanie tradycji związanych z obchodzonym Świętem Plonów,
wieńczącym pomyślne zbiory.
II. Organizator konkursu
Starostwo Powiatowe w Bochni.
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Do Konkursu można zgłaszać wykonane własnoręcznie przez mieszkańców powiatu
bocheńskiego wieńce, nawiązujące w formie i kształcie do historycznych wieńców, witych
na terenach powiatu.
2. Zgłoszenia do Konkursu mogą być dokonane przez: koła gospodyń wiejskich, ochotnicze
straże pożarne, sołectwa, gminy, parafie oraz stowarzyszenia z terenu powiatu bocheńskiego.
3. Biorący udział w Konkursie może zgłosić do oceny dowolną liczbę wieńców.
IV. Wymagania dla zgłaszanych wieńców
1. Wymiary:
a) wysokość wieńca nie przekracza 150 cm,
b) szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca nie przekracza 100 cm.
2. Do wykonania wieńca mogą być użyte wyłącznie zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty
uprawiane w regionie bocheńskim. Niedozwolenie jest użycie do wytworzenia wieńca plastiku,
styropianu, gąbki florystycznej, sztucznych kwiatów etc.
3. Wieńce powinny być przygotowane do przenoszenia, ponieważ będzie miało miejsce przejście
korowodu dożynkowego z Pl. gen. Okulickiego na miejsce dalszych uroczystości dożynkowych
w Bazylice św. Mikołaja.
V. Zgłoszenia do udziału w Konkursie
1. Udział w Konkursie należy zgłosić do 14 sierpnia 2021 roku do Starostwa Powiatowego
w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia osobiście, faksem, za pośrednictwem poczty
lub na adres e-mail: i.sobas@powiat.bochnia.pl. Liczy się data złożenia wniosku w Starostwie,
a nie data wysłania zgłoszenia drogą pocztową.
2. Zgłoszenia do udziału konkursie należy dokonać za pomocą karty zgłoszenia, której wzór
stanowi załącznik do regulaminu.
VI. Kryteria oceny
1. Ocenie będzie podlegać w szczególności:
a) zgodność wykonania wieńca z tradycyjną techniką wicia;
b) różnorodność użytych do wykonania wieńca podstawowych materiałów naturalnych;
c) ogólny wyraz artystyczny, forma plastyczna;
d) sposób prezentacji wieńca, w tym stroje regionalne grupy wieńcowej;
e) pomysłowość wykonania wieńca.

VII. Komisja konkursowa
1. Oceny wieńców i przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Starostę
Bocheńskiego.
2. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji.
VIII. Przebieg Konkursu
1. Wieniec należy dostarczyć na Pl. gen. Okulickiego w Bochni w niedzielę 22 sierpnia 2021 roku
do godziny 14.00.
2. Każdy zgłoszony wieniec otrzyma numer porządkowy, o którym biorący udział
w Konkursie zostaną poinformowani na miejscu zbiórki.
3. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów przyjazdu na miejsce uroczystości dożynkowych
i transportu wieńca zgłoszonego do Konkursu, jak również żadnych innych kosztów z tym
związanych.
4. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych wieńców i wskaże co najmniej trzy
najładniejsze wieńce i przyzna I, II i III miejsca. Komisja może przyznać również wyróżnienia.
5. Ocena wieńców oraz wręczenie nagród przez Komisję Konkursową zostanie przeprowadzona
bezpośrednio po mszy św. dziękczynnej za plony, na Placu Sanktuaryjnym przed Bazyliką
św. Mikołaja.
IX. Nagrody i wyróżnienia
1. Organizator przewiduje dla laureatów Konkursu nagrody finansowe:
a) za zdobycie I m. – 1000 zł
b) za zdobycie II m. - 600 zł
c) za zdobycie III m - 400 zł
2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może przyznać maksymalnie trzy
wyróżnienia po 200 zł.

X. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania
i rozliczenia niniejszego Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
2. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wlk.
31, 32-700 Bochnia.
3. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu
i oznacza w szczególności:
a) nazwisko i imię osoby zgłaszającej wieniec,
b) adres do korespondencji,
c) numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej.
d) wizerunek (dotyczy uczestników konkursu prezentujących wieniec)
4. Powyżej wymienione dane dotyczą osoby zgłaszającej wieniec do konkursu oraz uczestników
Konkursu.
5. Dane osobowe wymienione w punkcie 3 nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w celu realizacji zapisów
wynikających z instrukcji kancelaryjnej i obowiązujących przepisów archiwizacyjnych
Administratora.
7. Wnioskodawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie
niezgodne Rozporządzenie 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.
8. Podanie danych osobowych osoby zgłaszającej jest warunkiem koniecznym do wzięcia
udziału w Konkursie.
XI. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na:
1. wykorzystanie wizerunku uczestników, ich postaci w publikacjach promocyjnych
organizatorów, katalogach reklamowych, ulotkach, w druku, w dowolnym nakładzie oraz na
stronach internetowych Powiatu Bocheńskiego,
2. sporządzanie dokumentacji fotograficznej dowolną techniką, w tym utrwalenie audiowizualne
(analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo magnetycznych, optycznych, dyskach
komputerowych i innych z zapisem cyfrowym, w sieci, multimedialne (w tym w Internecie)
oraz na digitalizację do celów archiwalnych,
3. powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno
w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych
w stosunku do organizatorów Konkursu.
XII. Sprawach organizacyjne
1. Udział w Konkursie należy zgłosić do 14 sierpnia 2021 roku do Starostwa Powiatowego
w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia osobiście, faksem, za pośrednictwem
poczty lub na adres e-mail: i.sobas@powiat.bochnia.pl (skan). Liczy się data złożenia
wniosku w Starostwie, a nie data stempla pocztowego.
2. Dane kontaktowe organizatora: Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej
Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia, tel. 14 615 37 64.

