
 

REGULAMIN PRZEGLĄDU 

„TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY” 

 

I. ORGANIZATOR: 

1. Organizatorem przeglądu pt. „Tradycyjny wieniec dożynkowy” jest Ośrodek Kultury w Czudcu. 

 

II. CEL PRZEGLĄDU: 

1. Upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji obrzędu dożynkowego, traktowanego jako święto  

plonów, w trakcie którego przygotowywane są wieńce dożynkowe będące formą podziękowania za doroczne 

plony. 

2. Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Czudec. 

3. Wymiana doświadczeń pomiędzy grupami wieńcowymi. 

4. Prezentacja tradycji wsi polskiej. 

 

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 

1. Przedmiotem przeglądu są wieńce dożynkowe. Należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą  

i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski. 

 

IV. ZASADY  UCZESTNICTWA: 

1. W przeglądzie mogą wziąć udział wieńce dożynkowe z terenu Gminy Czudec. Wieńce nie mogą być  

wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc. i swoim wyglądem nie  

powinny budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy i nienawiści. 

2. Każdy z Uczestników/grupa/zespół może zgłosić tylko jeden wieniec dożynkowy. 

3. W skład grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 5 osób. 

4. Do udziału w przeglądzie zostanie dopuszczonych 20 pierwszych wieńców, zgłoszonych zgodnie  

z założeniami regulaminu. Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. 

5. Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę  

Uczestnika Konkursu/grupy/zespołu itd. 

6. Z uwagi na przemarsz korowodu dożynkowego, konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich przenoszenie. 

7. W momencie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora, wieńcom zostanie nadana konkretna numeracja (wg ko-

lejności zgłoszeń), o której zostaną powiadomione osoby dokonujące zgłoszenia. Według tej kolejności 

uczestnicy/grupy/zespoły będą zajmować wyznaczone stanowiska podczas uroczystości dożynkowych, i wg tej 

kolejności będą się przemieszczać w korowodzie. 

 

V. TERMINY KONKURSU: 

1. Zgłoszenie udziału w przeglądzie pt. „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy” nastąpi poprzez dokładne wypełnie-

nie Karty Zgłoszenia (Załącznik nr 1) i doręczenie jej do siedziby organizatora lub przesłanie na adres mai-

lowy: okczudec@onet.eu do dnia 21 sierpnia 2022 r. (zgłoszenie nadesłane/doręczone po terminie nie będzie 

zakwalifikowane do przeglądu). 

2. Do przeglądu zostanie zakwalifikowanych pierwszych dwadzieścia wieńców. 
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3. Poprawnie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym 11 września 2022 r. podczas 

Powiatowo-Gminnych Dożynek w Czudcu, które odbędą się na Stadionie Sportowym w Czudcu,  połączonych 

z obchodami 20. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej. 

4. Nie przewiduje się indywidualnych przemówień grup wieńcowych podczas prezentacji. Grupy wieńcowe 

będą kolejno przechodzić w wyznaczone miejsce, kierownik grupy przekaże chleb na ręce Wój-

ta/Starosty, po czym grupa wróci na swoje miejsce. Opis wieńca dożynkowego zawarty w karcie zgło-

szenia zostanie przedstawiony przez konferansjera. Dlatego prosi się o czytelne i przemyślane wypełnie-

nie karty zgłoszenia.  

5. W dniu 11.09.2022 r. zgłoszone grupy wieńcowe mają obowiązek zająć wyznaczone stanowiska najpóź-

niej do godziny 10.30. 

 

VI. NAGRODY: 

1. Każdy uczestnik/grupa/zespół zakwalifikowany do przeglądu otrzyma nagrodę finansową. 

2. Nagroda finansowa zostanie przekazana w dniu 11 września 2022 r. podczas uroczystości dożynkowych. 

3. Osoba dokonująca zgłoszenia jest zobowiązana do podpisania potwierdzenia odbioru nagrody pieniężnej w 

dniu 11 września 2022 r. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Uczestnik/grupa/zespół wyraża dobrowolnie zgodę na upublicznienie swojego wizerunku przez Ośrodek Kul-

tury w Czudcu  oraz Gminę Czudec w celach reklamowych i promocyjnych. Zgoda stanowi  

Załącznik nr 2 do Regulaminu. Stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody lub jej nie wyrażeniu, powin-

ni podpisać wszyscy, którzy będą wchodzić w skład grupy wieńcowej. W przypadku  

uczestnictwa (niepełnoletnich) dzieci, zgodę podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

 

VIII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika/grupy/zespołu (dalej łącznie zwani „Uczestnikami”), biorą-

cego/ych udział w przeglądzie pt. „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy”, w tym danych wskazanych  

w Karcie Zgłoszenia jest Ośrodek Kultury w Czudcu, adres: ul. Świętego Marcina 3, 38-120 Czudec  

(dalej jako „Administrator”). 

2. W przypadku wyrażenia zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku przez Gminę Czudec,  

Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec będzie również posiadać status administratora danych oso-

bowych w zakresie wyrażonej zgody.  

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zgłoszenia udziału w 

przeglądzie pt. „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy” oraz jego organizacji, w tym wydania nagród oraz wypeł-

nienia ustawowych obowiązków nałożonych na Administratora, w tym wykonania zadań archiwalnych, reali-

zowanych w interesie publicznym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

4. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się w Załączniku nr 3  do niniejszego regulaminu. W przypadku 

przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku, klauzula informacyjna stanowi integralną cześć Za-

łącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.  

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA PRZEGLĄD PN. 

„TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY” 

 

 

1. NAZWA GRUPY WIEŃCOWEJ ORAZ MIEJSCOWOŚĆ: 

 

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

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

2. IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO, NR TEL., ADRES ZAMIESZKANIA 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. CHARAKTERYSTYKA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO – MAK. 5 ZDAŃ, najważniejsze informacje o 

technice wykonania, użytych materiałach, co przedstawia wieniec, itp. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

              …………………………………………………… 

podpis zgłaszającego 

 

 

 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a …………………………., na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych wyrażam/ nie wyrażam* dobrowolną zgodę na utrwalenie mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka* w postaci zdjęć oraz nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie i korzysta-

nie z mojego wizerunku/wizerunku dziecka poprzez: zamieszczanie tychże zdjęć :  

1) na stronie internetowej i portalach społecznościowych Ośrodka Kultury w Czudcu prowadzonych przez Ośrodek Kultury 

w Czudcu, ul. Świętego Marcina 3, 38-120 Czudec - TAK/NIE* 

2) na stronie internetowej i portalach społecznościowych Gminy Czudec oraz w Czasopiśmie Kwartalnik Czudecki prowa-

dzone przez Gminę Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec - TAK/NIE* 

 

Utrwalony wizerunek zostanie wykorzystany w celu: 

1) publikacji relacji z  uroczystości dożynkowych, 

2) w celach pamiątkowych,  

3) promocji działalności Ośrodka Kultury w Czudcu, 

4) promocji działalności Gminy Czudec. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) wyrażam/ nie wyrażam* dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury w Czudcu, ul. Świętego Marcina 

3, 38-120 Czudec,  

2) wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie przez Gminę Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec,  

- moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka* w postaci wizerunku, w celach i zakresie wskaza-

nym w niniejszym oświadczeniu powyżej. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż wycofanie udzielonej przeze 

mnie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania moich danych z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgo-

dy (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

 

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

(data i miejscowość)                                       (podpis uczestnika/rodzica i/lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej wchodzącej w 

skład grupy wieńcowej/ osoby zgłaszającej) 

 

*niewłaściwe skreślić 

UWAGA – zgoda powinna zostać podpisana przez każdą osobę wchodzącą w skład grupy wieńcowej, a w przypadku niepełnoletniego 

przez uczestnika rodzica/opiekuna prawnego  

 

 
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Kogo dotyczy informacja: uczestnik/grupa/zespół biorący udział w przeglądzie pt. „Tradycyjny wieniec dożynkowy” (dalej jako „Uczestnicy”) i uro-

czystościach dożynkowych 
2. Czego dotyczy informacja: utrwalanie i korzystanie z wizerunku. 

3. Kto wykorzystuje dane (w zależności od wyrażonej zgody): 1. Ośrodek Kultury w Czudcu; 2. Gmina Czudec. 

4. Kontakt: 1. ul. Świętego Marcina 3, 38-120 Czudec, tel. (17) 27 72 444, okczudec@onet.eu; 2. ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, tel. (17) 717 21 00, 
ugczudec@czudec.pl. 

5. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: daneosobowe@czudec.pl. 

6. Cel wykorzystania: publikacja relacji z wydarzenia, cele pamiątkowe, promocja działalności Ośrodka Kultury w Czudcu oraz Gminy Czudec. 
7. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

8. Kto może otrzymać dane: w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku, odbiorcami danych będą osoby, które zapoznają się z nim na 
stronie internetowej, mediach oraz w mediach społecznościowych, czasopiśmie w którym/ch umieszczono relację z imprezy dożynkowej. 

9. Okres przechowywania: do momentu wycofania zgody. 

10. Przysługujące prawa: prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych, usunięcia, przenoszenia, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Czy muszę podać dane: podanie danych jest dobrowolne. 

12. Konsekwencje odmowy: brak. 
13. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy. 

14. UWAGA: Wycofanie udzielonej zgody nie wypływa na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody. 
 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

TEMAT: ORGANIZACJA PRZEGLĄDU PT „TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY”  

KOGO DOTYCZY INFORMACJA: UCZESTNIK/GRUPA/ZESPÓŁ  

1. Kto wykorzystuje dane: Ośrodek Kultury w Czudcu (dalej jako „Administrator”).  

2. Kontakt: ul. Świętego Marcina 3, 38-120 Czudec, tel. (17) 27 72 444, okczudec@onet.eu;  

3. Pomoc inspektora ochrony danych: daneosobowe@czudec.pl. 

4. Kim jest inspektor ochrony danych: inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa danych osobowych. Przyjmuje pytania i wnioski 

związane z wykorzystywaniem danych osobowych oraz zgłoszenia o nieprawidłowościach 

5. Cel i podstawa prawna wykorzystania danych:  

5.1. Prowadzenie i organizacja przeglądu pt. „Tradycyjny wieniec dożynkowy” , w tym poinformowanie o zakwalifikowaniu się do udziału w przeglądzie wieńców, wy-

danie nagród - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

5.2. Wykonanie zadań archiwalnych, realizowanych w interesie publicznym – czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych - art. 6. ust. 1. lit. e) RODO w związku z 

przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 

października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania 

dokumentacji niearchiwalnej, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wyka-

zów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5.3. Prowadzenie rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

6. Skąd pochodzą dane osobowe: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 

7. Kto otrzyma dane: dostawca programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją; dostawca poczty e-mail,  kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, 

którym zlecono świadczenie pomocy prawnej. 

8. Okres przechowywania danych: 10 lat. 

9. Dlaczego tak długo: okres 10-letni wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania ar-

chiwów zakładowych. 

10. Przysługujące prawa: 

PRZYSŁUGUJĄCE 

PRAWO 
NA CZYM POLEGA JAK SKORZYSTAĆ 

Dostępu do danych Prawo do uzyskania informacji o tym czy Administrator 

dysponuje danymi zainteresowanej osoby, jakie są to dane oraz 

jak są wykorzystywane. Informacje przekazuje się w formie 

notatki. 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) oraz dane kontak-

towe. 

Sprostowania danych Prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, aktualizacji 

nieaktualnych oraz uzupełniania niekompletnych. 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) oraz dane kontak-

towe. 

2. Wskaż dokładnie które informacje na swój temat uznajesz za błędne, 

nieaktualne lub niekompletne. 

Usunięcia danych Prawo do bycia zapomnianym – żądania, by dane dotyczące 

zainteresowanej osoby zostały skasowane. 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) oraz dane kontak-

towe. 

3. Wskaż dokładnie zakres danych osobowych, które mają zostać usunięte – 

mogą to być poszczególne informacje albo wszystkie dane osobowe, zgroma-

dzone do celów związanych z obsługą roszczeń. 

4. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: usunięcie danych osobowych może 

nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek opisanych po lewej – 

w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony. 

Ograniczenia przetwa-

rzania 

Prawo do żądania, by dane nie były więcej wykorzystywane 

w określonym celu. 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) oraz dane kontak-

towe. 

3. Wskaż dokładnie w jakim zakresie należy ograniczyć korzystanie z danych 

osobowych – możesz oznaczyć pojedyncze cele, dla realizacji których wyko-

rzystywane są dane osobowe albo wszystkie. 

4. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych może nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek opisa-

nych obok – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony. 

Sprzeciwu Prawo do żądania, by Administrator zaprzestał wykorzystywa-

nia danych osoby składającej sprzeciw do celów związanych ze 

sprawowaniem władzy publicznej, realizacji zadań publicznych 

lub ochrony swoich uzasadnionych interesów prawnych, z 

uwagi na szczególną (wyjątkową) sytuację danej osoby. 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) oraz dane kontak-

towe. 

3. Wskaż dokładnie którym celom przetwarzania danych osobowych się 

sprzeciwiasz. 

4. Uzasadnij swoje stanowisko, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrze-

nie sprzeciwu. Opisz na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której 

się znajdujesz. 

Skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Da-

nych Osobowych 

Prawo do zawiadomienia organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa. 

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. 

11. Czy muszę podać dane: tak – podanie danych jest koniecznie do wzięcia udziału w przeglądzie pt. „Tradycyjny wieniec dożynkowy” oraz niezbędne do sprawowania 

władzy publicznej przez Administratora  (vide pkt 5). 

12. Konsekwencje odmowy: pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania, a w konsekwencji brak możliwości uczestniczenia w ww. przeglądzie. 

13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy. 

14. Profilowanie: nie dotyczy.  

mailto:okczudec@onet.eu

