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DOŻYNKI GMINNE 2022 
 
 

Regulamin konkursu na 
„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w Gminie Raszyn 2022” 

 
 
 

§1 
Patronat i organizator Konkursu 

 
1. Patronat nad konkursem i wystawą wieńców dożynkowych objął Wójt Gminy Raszyn 

Pan Andrzej Zaręba. 
2. Organizatorem Konkursu jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie. 
 
 

§2 
Cele Konkursu 

 
Celem konkursu jest: 

 kultywowanie tradycji wicia wieńców dożynkowych na terenie Gminy Raszyn, 
 promocja ludowego dorobku kulturowego regionu, 
 popularyzacja polskiej tradycji ludowej tworzenia wieńców dożynkowych, 
 zaprezentowanie bogactwa i różnorodności plonów Gminy Raszyn 
wkomponowanych w wieniec dożynkowy, 

 rozwijanie zbiorowej aktywności twórczej mieszkańców Gminy Raszyn. 
 

§3 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Raszyn, reprezentujący dane 

sołectwo. 
2. Każdy wieniec powinien być opatrzony metryczką z nazwą wykonawcy. 
3. Wieńce zostaną poświęcone podczas mszy świętej polowej w Parku w Raszynie, która 

rozpoczyna się o godzinie 15.00 w niedzielę 28 sierpnia 2022 roku. 
 

§4 
Kryteria oceny 

 
1. Nawiązanie do tradycji plonów (kłosy zbóż, ziarna, warzywa, owoce, kwiaty, zioła). 
2. Estetyka. 
3. Oryginalność. 
4. Koncepcja i zamysł artystyczny. 
5. Kompozycja (pod względem plastycznym). 
6. Techniczna strona wykonania (staranność, dokładność, dobór materiałów). 
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§5 

Jury Konkursu 
 
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursu powołana przez 

Organizatora. 
2. Konkurs jest jednoetapowy. 
3. Komisja przyzna Nagrodę Główną oraz ewentualne wyróżnienia. 
4. W sytuacjach spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący Komisji. 
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
§6 

Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody 
 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 28 sierpnia 2022 roku podczas trwania 
Dożynek Gminnych na terenie Parku w Raszynie. 

2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
3. Zdobywca Nagrody Głównej otrzymuje statuetkę. 
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 
§7 

Postanowienia końcowe 
 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury Raszyn oraz na stronie 

internetowej www.ckr.raszyn.pl i na facebooku 
https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury/ 

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym 
nie mógł zapobiec przy dołożeniu należnej staranności. 

 
§8 

RODO 
 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest „Centrum Kultury 
Raszyn” - Al. Krakowska 29A, 05-090. 

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych i 
rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 

3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ), którym jest: 
a) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 
b) umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 
c) archiwizację dokumentów. 

4. Dane osobowe przechowywane przez czas określony przepisami prawa. 
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

http://www.ckr.raszyn.pl/
https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury/


 

 

 

Centrum Kultury Raszyn 
05 – 090 Raszyn, Al. Krakowska 29A, tel. (22) 460 57 60, e-mail: info@ckr.raszyn.pl 

NIP: 5342508661, REGON: 362617734 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, 

c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
d) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie 

i umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu. 
7. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób 

opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
8. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, można się z nim skontaktować za 

pomocą adresu info@ckr.raszyn.pl . 
 
 
 
 
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 
Centrum Kultury Raszyn 
Al. Krakowska 29A 
05-090 Raszyn 
tel. 22 460 57 60  /  kom. 500 270 884 
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