
 

Regulamin Konkursu Dożynkowego 

na najpiękniejszą instalację artystyczną  

Dożynki Gminne – Gmina Mysłakowice 2021 

 

 

 

 

 

 

Organizator: 

Gmina Mysłakowice 

Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach 

 

Miejsce konkursu: 

Park Królewski w Mysłakowicach, ul. Sułkowskiego 1 

 

Termin konkursu: 

12 września 2021 r. 

 

Cel Konkursu: 

1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich. 

2. Popularyzacja tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów. 

3. Prezentacja walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych sołectw z Gminy Mysłakowice. 

 

Kryteria oceny: 

Komisja Konkursowa dokona wyboru najpiękniejszej dożynkowej instalacji artystycznej 

oceniając:  

1.  Estetykę, sposób wykonania instalacji (np. kompozycja, dobór barw, technika, staranność 

wykonania)  

– od 0 do 5 pkt. 
2.  Wartości artystyczne związane z kulturą regionu, z uwzględnieniem symboliki plonów – od 0 do 5 pkt.  

3.  Różnorodność użytych materiałów – od 0 do 5 pkt.  

 

Kryterium dodatkowe: 

Dokumentacja fotograficzna przedstawiona komisji w dniu Dożynek dokumentująca przygotowanie 

instalacji artystycznej w danym roku z wyraźnie oznaczoną datą na zdjęciu. – 3 pkt. 

 

W każdej kategorii można uzyskać od 0 do 5 punktów z wyjątkiem Kryterium Dodatkowego 

 

 Warunki uczestnictwa:  

1. W konkursie mogą uczestniczyć dożynkowe instalacje artystyczne przygotowane przez sołectwa, 

stowarzyszenia, fundacje lub inne organizacje z terenu Gminy Mysłakowice zgłoszone do konkursu przez 

sołtysów lub osoby upoważnione do reprezentowania na karcie zgłoszeń – załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Delegacje uczestników konkursu przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 

3. Komisja Konkursowa może rozpocząć pracę od godziny 14.00. 

 

 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie: 



1. W Konkursie na najpiękniejszą dożynkową instalację artystyczną wezmą udział sołectwa, 

stowarzyszenia, fundacje lub inne organizacje, które zgłoszą swój udział.  

2. Karty zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu GOK w Mysłakowicach w terminie do 18 sierpnia 

2021 r. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu  75 71 31 298 

 

 

 

Komisja Konkursowa:  

1. Dożynkowe instalacje artystyczne oceni 3-osobowa Komisja Konkursowa, w skład której wejdą 

zaproszeni goście. 

2. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne: 

 

I miejsce 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) 

II miejsce 600 zł (słownie: sześćset złotych) 

III miejsce 400 zł (słownie: czterysta złotych) 

 

Przy czym organizator zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia podatku od nagród – zgodnie z 

obowiązującym prawem podatkowym. Komisja Konkursowa przyzna również środki pieniężne za udział 

w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) pozostałym uczestnikom, które nie zajęły I, II, III 

miejsca, ale brały udział w Konkursie na najpiękniejszą instalację artystyczną. Komisja konkursowa może 

również przyznać nagrody w formie wyróżnień. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Mysłakowice.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu:  

Dyplomy zostaną wręczone w dniu 12 września 2021 r. przez Wójta Gminy Mysłakowice Pana Michała 

Ormana bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu tj. ok. godz. 18.00/19.00 w Parku Królewskim przy ul. 

Sułkowskiego w Mysłakowicach.  

 

Inne istotne informacje:  

1. Każda delegacja biorąca udział w konkursie powinna przywieźć ze sobą instalację artystyczną do godz. 

11.30 wraz z planszą informacyjną z numerem, które dany uczestnik reprezentuje. Numery zostaną 

nadane przez organizatora konkursu i przekazane przed mszą dożynkową. 

2. Zgłoszone do konkursu artystyczne instalacje dożynkowe wezmą udział we mszy świętej w Kościele 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Mysłakowice 

Michał Orman 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu 

Konkurs na najpiękniejszą instalację artystyczną 

Dożynki Gminne-Mysłakowice 2021 

 



 

 

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu na 

    najpiękniejszą instalację artystyczną  

Dożynki Gminne 2021’’ 

 

Organizator: Gmina Mysłakowice, Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach 

 

 

 

Nazwa sołectwa/ 

stowarzyszenia/fundacji/ lub 

innej organizacji 
przygotowującej instalację 

 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego  

Nr telefonu  

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. mojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu 

w celu przeprowadzenia konkursu na  najpiękniejszą instalację artystyczną - Dożynki Gminne 2021 

zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 

2016. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

           Miejscowość, data i podpis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego 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 (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że: 

 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mysłakowice z siedzibą ul. Szkolna 

5, 58-533 Mysłakowice 

2) Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pan Dawid Kaszuba i ma Pani/Pan prawo 

kontaktu z nim za pomocą adresu  e-mail: biuro@rodostar.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)  w celu przeprowadzenia 

Konkursu na najpiękniejszą instalację artystyczną -  Dożynki Gminne 2021. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:  

- organizatorzy Konkursu na najpiękniejszą instalację artystyczną -  Dożynki Gminne 2021.,  

- uczestnicy Dożynek Gminnych 2021,  

- czytelnicy gazet lokalnych,  

- czytelnicy strony internetowej Gminy Mysłakowice,  

- czytelnicy portalu Facebook Gminy Mysłakowice,  

- czytelnicy strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach,  

- czytelnicy portalu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach,  

5) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania 

danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest 

do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań 

prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do wycofania Pani/Pana 

zgody. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Pani/Pana  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana  

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

9) Udzielenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  jest dobrowolne a  jej brak 

wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora danych w zakresie i polach eksploatacji 

wymienionych w Regulaminie. 

 

                  Wójt Gminy  Mysłakowice 

Micha Orman 

 

 

mailto:biuro@rodostar.pl

