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Regulamin Konkursu  

Wieńców Dożynkowych Województwa 
Małopolskiego 2022 

XXIV Dożynki Województwa Małopolskiego  

27 sierpnia 2022 r.  

Gmina Zielonki 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Konkurs Wieńców Dożynkowych Województwa Małopolskiego 2022, zwany dalej Konkursem, 
odbędzie się 27 sierpnia 2022 r. w Zielonkach podczas XXIV Dożynek Województwa 
Małopolskiego. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Zielonki.  

3. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu Wieńców Dożynkowych Województwa 
Małopolskiego 2022. 

4. Jeżeli przeprowadzenie konkursu stanie się niemożliwe na skutek tzw. „siły wyższej”                                      
(w szczególności warunków atmosferycznych, zagrożenia bezpieczeństwa spowodowanego przez 
wirusa COVID – 19, konflikt zbrojny) Województwo zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. 

II. CELE KONKURSU 

1. Kultywowanie tradycji uroczystego zakończenia prac polowych i przynoszenia symbolicznego plonu 
żniwnego. 

2. Przywrócenie w świadomości społecznej wysokiego wartościowania trudu żniwiarzy oraz szacunku 
dla chleba. 

3. Uchwycenie i zarejestrowanie tendencji zmian w formach i zdobnictwie wieńców dożynkowych. 

4. Budowanie tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie lokalnych tradycji. 

5. Zacieśnianie więzi wspólnotowej i środowiskowej we wspólnym tworzeniu i świętowaniu. 

6. Promocja materialnego i niematerialnego  dziedzictwa kulturowego Małopolski. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Do Konkursu przystąpić mogą wyłącznie reprezentacje gmin z terenu Województwa Małopolskiego. 

2. Każda gmina może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy w ramach jednej  
z poniższych kategorii: 

a) kategoria wieniec tradycyjny; 

b) kategoria wieniec współczesny. 

3. Gminy zainteresowane udziałem w Konkursie zobowiązane są przesłać kartę zgłoszeniową 
(stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do  
12.08.2022 r., na adres: Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. ks. Jana Michalika 
2A, 32 - 087 Zielonki lub e-mail: ckpir.zielonki@wp.pl  

4. Grupa z wieńcem dożynkowym powinna mieć planszę informacyjną zawierającą m.in.: nazwę grupy 
oraz nazwę reprezentowanej gminy i powiatu.  

mailto:ckpir.zielonki@wp.pl
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5. Konkurs rozpocznie się w dniu 27 sierpnia 2022 r. od godziny przyjazdu delegacji wieńcowych do 
Zielonek. Uroczystości dożynkowe rozpoczną się polową Mszą Św. na terenie obiektu  sportowego 
LKS Zieleńczanka ul. Do Cegielni, 32-087 Zielonki (szczegółowy program oraz godziny dostępne będą 
u Organizatora i na stronie www.zielonki.pl, www.ckpir.zielonki.pl ). 

6. Rejestracja grup wieńcowych. rozpocznie się w dn. 27 sierpnia br. od godz. ……  
w wyznaczonym miejscu (biuro Organizatora) na terenie obiektu sportowego LKS Zieleńczanka ul. 
Do Cegielni w Zielonkach. 

7. Ze względu organizacyjnych do konkursu może przystąpić maksymalnie 40 korowodów w sumie,                       
w obydwu kategoriach. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

IV. KOMISJA KONKURSOWA 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa. W skład Komisji 
wchodzi maksymalnie 5 członków. 

2. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego Komisji. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

V. OCENA WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH 

1. Wieniec dożynkowy przedstawiony do oceny Konkursowej należy traktować jako symboliczny wyraz 
zebranych plonów żniwnych i wdzięczności za nie.  W polskiej tradycji ludowej wieniec dożynkowy, 
niezależnie od jego formy, zawsze był podziękowaniem za pomyślne żniwa oraz prośbą o obfite 
plony na następny rok. 

2. Takie zdefiniowanie wieńca dożynkowego nie ogranicza jego kształtu i zdobnictwa. Natomiast przy 
wyborze głównych elementów składowych wieńca dożynkowego winno się pamiętać  
o jego symbolice żniwnej.  

3. Do prezentacji wieńca dożynkowego należy dołączyć krótki opis (w dowolnej, ale czytelnej formie), 
wyjaśniający jego symbolikę żniwną czy nawiązania do lokalności, poprzez omówienie wybranego 
kształtu wieńca, głównych elementów składowych oraz zdobnictwa.   

4. Komisja Konkursowa oceniać będzie wieńce dożynkowe wg następujących kryteriów: 

a) Symbolika plonu żniwnego, nawiązania do lokalności i/lub współczesnych wydarzeń, opis 
wieńca wyjaśniający jego symbolikę. 

b) Kształt wieńca, główne elementy składowe (różnorodność użytych materiałów), pracochłonność 
i technika wykonania. 

c) Dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. 

5. Wieńce dożynkowe biorące udział w Konkursie nie powinny przekraczać rozmiarów: 

a) wysokość do 180 cm, 

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

6. Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc.                      
i swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, w tym obrażać uczuć religijnych        
poczucia moralności. 

VI. NAGRODY 

1. Organizator przewiduje wyłonienie laureatów Konkursu i przyznanie jednej głównej nagrody                           
w każdej z poniższych kategorii: 

a) wieniec tradycyjny: 2 000 zł, 

b) wieniec współczesny: 2 000 zł. 

http://www.zielonki.pl/
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2. Grupy wieńcowe, nienagrodzone nagrodą główną w Konkursie otrzymają dyplom oraz symboliczny 
czek w wysokości 1 000 zł za udział w Konkursie, które wręczy Marszałek Województwa 
Małopolskiego oraz Wójt Zielonek. 

3. Wypłata nagród finansowych dla laureatów Konkursu oraz nagród za udział nastąpi za 
pośrednictwem przelewu bankowego w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników zgodnie  
z danymi przekazanymi Organizatorowi na karcie zgłoszenia. 

4. Spośród laureatów Konkursu zostanie wyłoniona Grupa Wieńcowa, która będzie reprezentować 
Województwo Małopolskie podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu organizowanych dożynek, tj. 27 sierpnia 2022 r. 

VII. WYBÓR i UCZESTNICTWO REPREZENTACJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DOŻYNKACH 

PREZYDENCKICH 

1. Grupa wieńcowa, która będzie reprezentować Województwo Małopolskie podczas Dożynek 
Prezydenckich w Warszawie (w dniach 10 - 11 września br.) zostanie wyłoniona spośród laureatów 
Konkursu w dniu 27 sierpnia 2022 r., wyboru dokona Komisja Konkursowa.  

2. Grupa reprezentująca Województwo Małopolskie podczas Dożynek Prezydenckich  
w Warszawie, biorąc udział przyjmuje i w pełni akceptuje zasady Konkursu na najładniejszy wieniec 
dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Konkursu dostępny na 
stronie www.prezydent.pl 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przyjazd grup z wieńcami dożynkowymi na Dożynki Województwa Małopolskiego odbywa się na ich 
koszt. 

2. Organizator zapewnia uczestnikom Konkursu poczęstunek. 

5. W skład grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 10 osób. Liczbę uczestników należy zgłosić 
najpóźniej do 12 sierpnia 2022 r. drogą mailową: ckpir.zielonki@wp.pl za pomocą formularza 
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

4. Szczegółowych informacji udziela:  

Katarzyna Żak – kontakt: tel. 12 6651047 wew. 21, Marek Płachta tel. 12 6651047 wew. 22 

IX. INFORMACJE DODATKOWE 

Grupa z wieńcem dożynkowym ma możliwość zaprezentowania swojego plonu żniwnego gospodarzowi, 

wykorzystując bardzo krótkie przyśpiewki i przymówienia się o wynagrodzenie dla żniwiarzy poza sceną 

(do 2 min). Prezentacji przyśpiewek będzie można dokonać przy swoim stanowisku wieńcowym podczas 

wręczania dyplomów i nagród. Aspekt ten nie będzie jednak podlegać ocenie komisji konkursowej. Mile 

widziane własne kompozycje przyśpiewek z odniesieniami do współczesnej sytuacji lub lokalności. 

Organizatorzy, planując przebieg uroczystości, winni zapewnić możliwość bezpośredniego kontaktu                       

z gospodarzem dożynek wszystkim, czyli chwilę na rozmowę podczas wyjścia gospodarza do wieńca. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od 

niego niezależnych m.in., wskutek awarii łączy internetowych, zgłoszenia utracone, uszkodzone, lub 

złożone po upływie określonego terminu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników 

Konkursu. 

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 

http://www.prezydent.pl/
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4. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do przeprowadzenia Konkursu, a ich interpretacja 

należy do Komisji Konkursowej. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Sprawy związane z Regulaminem rozstrzyga 

Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu, zmiany 

wysokości nagród finansowych, zmiany liczby przyznawanych nagród finansowych, zmiany daty 

rozdania nagród, a także zakończenia Konkursu bez dokonania wyboru zwycięskich projektów,                                  

w każdym momencie, bez podawania przyczyn. 

 

XI. Ochrona danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 119, s.1) – dalej 

RODO, informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum 

Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. ks. Jana Michalika 2A, 32 - 087 Zielonki.  

2. Inspektor Ochrony Danych - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą poczty 

elektronicznej adam.zieminski@cbi24.pl, pod numerem telefonu 575-822-007 oraz listownie pisząc 

na adres siedziby administratora. 

3. Cele przetwarzania - Dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie 

i przeprowadzenia Konkursu. W przypadku laureatów Konkursu i osób wyróżnionych  

w Konkursie dane będą przetwarzane także w celach podatkowych  oraz w celu publikacji ich imion 

i nazwisk na stronie www.zielonki.pl, www.ckpir.zielonki.pl, www.malopolska.pl 

4. Podstawa prawna przetwarzania  

1) dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a i e 

RODO  w  związku  z  ustawą  z  dnia  8 marca 1990 r., o  samorządzie gminnym:  

2) dane laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie będą przetwarzane na podstawie ww. 

przepisów oraz art. 6ust. 1lit.  a) RODO – czyli dobrowolnie  wyrażonej  zgody na  przetwarzanie 

danych  osobowych  w  związku  z  publikacją  imienia,  nazwiska na stronie www.zielonki.pl, 

www.ckpir.zielonki.pl , www.malopolska.pl  

5. Okres przechowywania danych - Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do 

realizacji Konkursu, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. W przypadku 

danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do 

czasu zakończenia realizacji zadania.  

6. Odbiorcy danych:  

1) w przypadku laureatów odbiorcą danych osobowych będą:   

a) użytkownicy strony: www.zielonki.pl, www.ckpir.zielonki.pl , www.malopolska.pl  

b) dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT,  

http://www.zielonki.pl/
http://www.malopolska.pl/
http://www.zielonki.pl/
http://www.ckpir.zielonki.pl/
http://www.malopolska.pl/
http://www.zielonki.pl/
http://www.ckpir.zielonki.pl/
http://www.malopolska.pl/
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c) organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie 

przepisów prawa (właściwy urząd skarbowy),  

d) operator pocztowy lub przewoźnik;  

e) operator płatności.  

2) w przypadku pozostałych uczestników dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT.  

7. Prawa osób, których dane dotyczą: Osoby biorące udział w Konkursie posiadają prawo:  

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do 

usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  jeżeli  wystąpią  przesłanki  określone w art. 17 i 18 

RODO;  

2) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, prawo do 

wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) wobec przetwarzania dotyczących danych 

osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją;  

3) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, prawo do  

wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa,  gdy uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie danych narusza  przepisy RODO.  

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych - Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu,  

powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród. Skutkiem niepodania danych  

jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych                    

w celu publikacji imion i nazwisk na stronie www.zabno.pl, www.ck.zabno.pl nie skutkuje brakiem 

możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 


