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Regulamin Konkursu na Wieniec Dożynkowy 
 

Dożynki Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma 
w Lubaniu 

16 września 2018 r. 
 

I. Cel konkursu  

Propagowanie tradycji związanych z obchodzonym Świętem Plonów, wieńczącym 
pomyślne zbiory. 

II. Organizator konkursu 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników Diecezji Pelplińskiej 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Do Konkursu można zgłaszać wieńce wykonane własnoręcznie przez mieszkańców 
diecezji pelplińskiej. 

2. Zgłoszenia wieńców do Konkursu mogą być dokonane przez Koła Gospodyń Wiejskich, 
sołectwa, gminy, powiaty, parafie i kościelne osoby prawne z terenu diecezji 
pelplińskiej. 

3. Biorący udział w Konkursie może zgłosić do oceny dowolną liczbę wieńców. 

IV. Wymagania dla zgłaszanych wieńców 

1. Wieniec w formie korony, którego podstawę stanowi koło, wymiary: 

a. wysokość wieńca nie przekracza 1,8 m,  

b. szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm. 

2. Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty 
uprawiane w regionie pomorskim.  

3. Wieńce powinny być przygotowane do przenoszenia, ponieważ będzie miało miejsce 
przejście korowodu dożynkowego spod Kościoła pw. Św. Jana Pawła II w Lubaniu na 
miejsce dalszych uroczystości dożynkowych na placu targowym PODR (około 700 m). 

V. Zgłoszenia do udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 10 września 2018 roku do: 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 
ul. Tadeusza Maderskiego 3,  
Lubań  
83-422 Nowy Barkoczyn 

Tel. 58 326-39-11/14 
Fax: 58 309-09-45 
szkolenia@podr.pl  

2. Zgłoszenia do udziału konkursie należy dokonać za pomocą karty zgłoszenia  

3. Kartę zgłoszenia można złożyć osobiście, listownie, faxem lub elektronicznie 
(wiadomość e-mail) 

4. W zgłoszeniu należy podać:  

a) nazwę wykonawcy wieńca wraz z danymi kontaktowymi - adres, telefon 
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b) nazwę zgłaszającego udział w Konkursie wraz z danymi kontaktowymi - adres, 
telefon. 

5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

VI. Kryteria oceny 

1.  Ocenie będzie podlegać w szczególności: 

a) zgodność wieńca z wymogami regulaminu Konkursu; 

b) zgodność wykonania wieńca z tradycyjną techniką wicia; 

c) różnorodność użytych do wykonania wieńca podstawowych materiałów naturalnych; 

d) ogólny wyraz artystyczny, forma plastyczna; 

e) sposób prezentacji wieńca, w tym stroje grupy wieńcowej; 

f) pomysłowość wykonania wieńca. 

VII. Komisja konkursowa 

1. Oceny wieńców i przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa powołana przez 
Dyrektora PODR w Lubaniu. 

2. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach 
Komisji. 

3. Udział Członków Komisji Konkursowej w pracach Komisji następuje za ich uprzednią 
zgodą. 

VIII. Przebieg Konkursu 

1. Każdy zgłoszony wieniec otrzyma numer porządkowy, o którym biorący udział 
w Konkursie, zostaną poinformowani w dniu 16 września 2018 roku na placu przed 
kościołem.  

2. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów przyjazdu na miejsce uroczystości 
dożynkowych i transportu wieńca zgłoszonego do Konkursu, jak również żadnych 
innych kosztów z tym związanych. 

3. Wieniec należy dostarczyć na plac przed Kościołem pw. Św. Jana Pawła II w Lubaniu 
(Gmina Nowa Karczma) w dniu 16 września 2018 roku do godziny 9.30. 

4. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych wieńców poprzez wskazanie trzech 
najładniejszych wieńców i przyznanie I, II i III miejsca. 

5. Po dokonaniu oceny wieńców przez Komisję Konkursową i zakończonej mszy Św., 
biorący udział w Konkursie, przejdą w korowodzie dożynkowym wraz z wieńcami na 
teren wystawienniczo-targowy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Lubaniu, gdzie zostaną ogłoszone wyniki Konkursu oraz nastąpi wręczenie nagród. 

6. Odbiór wieńców będzie mieć miejsce w dniu 16 września 2018 roku od godziny 14.30, 
po zakończeniu uroczystości na scenie. 

7. Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół.  

IX. Nagrody 

1. Organizator przewiduje dla laureatów Konkursu nagrody rzeczowe  

2. Laureaci Konkursu nie mają prawa wnoszenia roszczeń, co do otrzymanych nagród 
rzeczowych. 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie. 
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X. Ochrona danych osobowych 

1. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przetwarza dane osobowe osób 
biorących udział w Konkursie. 

2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji 
Konkursu i oznacza w szczególności: 

a) nazwisko i imię osoby zgłaszającej wieniec, 
b) ulica, kod pocztowy, miejscowość, gmina, 
c) telefon, fax, adres e-mail. 

3. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu. 

5. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oświadcza, że jest 
Administratorem danych. 

6. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zobowiązuje się do: 

a) podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, zgodnie z rozporządzeniem o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 
z 04.05.2016), 

b) zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację 
osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 
przetwarzania, 

c) realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, od których zbiera dane osobowe. 

XI. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na: 

a) wykorzystanie wizerunku uczestników, ich postaci w publikacjach promocyjnych 
organizatorów, katalogach reklamowych, ulotkach, w druku, w dowolnym nakładzie 
oraz na stronach internetowych PODR 

b) 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. 

c) 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. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych 
 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 
ul. Tadeusza Maderskiego 3  
LUBAŃ 
83-422 Nowy Barkoczyn 

Tel. 58 326-39-11/14 
Fax: 58 309-09-45 
szkolenia@podr.pl  
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