
 

DOŻYNKI DIECEZJALNO – GMINNE 
  

Jerzmanowice, 21 sierpnia 2022 roku 

 

REGULAMIN KONKURSU NA 

”NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” 

 

 

§1 Organizatorzy 

 

1. Organizatorami konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy przeprowadzanego podczas diecezjalno-

gminnych Dożynek w Jerzmanowicach 21 sierpnia 2022 (zwanego dalej: konkursem) są: 

1.1. Diecezja  Sosnowiecka, ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec, tel.: (32) 293 51 51; 

1.2. Gmina Jerzmanowice-Przeginia, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice, tel.: 12 3895 247; 

1.3. Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice, tel.: 12 389 51 97. 

 

§ 2 Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest podtrzymanie obyczaju wykonania wieńców dożynkowych oraz kultywowanie tradycji 

związanych z Dożynkami, dorobku kulturalnego wsi oraz integracja społeczności. 

 

§3 Warunki uczestnictwa 

 

1. Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają grupy wieńcowe Kół Gospodyń Wiejskich diecezji 

sosnowieckiej oraz Gminy Jerzmanowice-Przeginia.  

2. Każda grupa wieńcowa zgłasza tylko jeden wieniec.  

3. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony przy Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach w dniu  

21 sierpnia 2022 roku, o godzinie 14:20. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej elektronicznie 

na adres: gok@jerzmanowice.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Kultury  

w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice,  ul. Centralna 97 lub osobiście do biura GOK Jerzmanowice 

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2022 r. 

6. Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja powołana przez Organizatorów, według następujących 

kryteriów: 

6.1. wykorzystanie do wykonania wieńca materiałów związanych z plonami (kłosy zbóż, ziarno, warzywa, owoce, 

kwiaty itd.), 

6.2. estetyka wykonania i wygląd wieńca, w tym także technika wykonania, kolor, kompozycja, 



6.3. symbolika wieńca – nawiązanie do ukoronowania pracy na roli i święta plonów. 

7. Najpiękniejsze wieńce zostaną nagrodzone. 

8. Grupa nie może liczyć więcej niż 7 osób. 

9. Grupy wieńcowe powinny stawić się na boisku sportowym w Jerzmanowicach nie później niż o godzinie 

14:00. 

10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w nim oraz oznacza akceptację 

treści, w tym zasad dot. przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązanie do przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu 

11. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników (imię, nazwisko) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji 

koniecznych dokumentów dot. konkursu. 

12. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

13. Grupy wieńcowe poprzez zgłoszenia wieńca konkursowego oraz prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszenia oświadczają, że przysługują  im do niego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie. 

14. Przygotowany wieniec nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolny od 

wad prawnych, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich i  nie może być zabroniony przez 

prawo, nie może naruszać prywatności i godności innych osób, nie może prowadzić do poniżenia lub 

obrażenia kogokolwiek, nie może mieć na celu obrazy uczuć i symboli religijnych, ani nie może zawierać 

treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

15. Grupy wieńcowe gwarantują, że wieniec (ich utwór)  jest wynikiem ich twórczości i nie narusza praw 

autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich; odpowiedzialność za naruszenie przez wykonaną 

pracę jakichkolwiek praw osób trzecich w całości obciąża grupy wieńcowe. 

16. Grupy wieńcowe wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatorów, bez dodatkowych kosztów ze strony  

Organizatorów, autorskich praw majątkowych do wieńców (ich utworu) oraz udzielają Organizatorom  

wyłącznego prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.   

17. Grupy wieńcowe upoważniają nieodpłatnie Organizatorów do korzystania (w sposób nieograniczony  

czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć nie wyłącznie w wydawnictwach  i 

pozostałych mediach, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących  w szczególności:   

17.1. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części  lub w całości 

i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu 

cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu  lub formatu,   

17.2. wprowadzenie do pamięci komputera,   

17.3. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników  obrazu, nie 

wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie,  rozpowszechnianie i odtwarzanie 

zdjęć, a także innego ich używania zgodnie  z postanowieniami Regulaminu,   

17.4. wprowadzenie pracy do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie,  elektroniczne 

udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając  wykorzystania techniki 

multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego  rodzaju lub działających podobnie, 

17.5. nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego  przekazu, po 

utrwaleniu na nośnikach obrazu,   

17.6. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej  przy pomocy 

jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub  bezprzewodową przy pomocy 

jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem  satelity, niezależnie od standardu, systemu 

lub formatu,   

17.7. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie  zdjęć i ich 

utrwaleń jak i innych prac konkursowych, w tym w szczególności na wystawach  pokonkursowych jak i inne 

przypadki publicznego odtwarzania, 



17.8. dokonywanie opracowań utworów, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz  wprowadzania 

zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne  związane z określonymi powyżej 

sposobami rozpowszechniania i publicznego  rozpowszechniania prac, jak również wykorzystywania takich 

opracowań i zezwalania na  wykorzystywanie opracowań.   

18. Grupy wieńcowe wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa wieńców przekazanych zgodnie  z niniejszym 

Regulaminem. W tym celu wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie  swoich danych dotyczących 

imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania. Ponadto Uczestnik  zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia 

za korzystanie ze zdjęć i innych utworów, o których  mowa w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności 

wynagrodzenia za rozpowszechnianie  utworów na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego ich 

udostępniania.  

19. Podczas wydarzenia możliwe jest utrwalanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku na polach eksploatacji: 

utrwalenie na nośniku audiowizualnym, dyskach komputerowych, wszelkich nośnikach przeznaczonych do 

zapisu cyfrowego oraz w sieci multimedialnej (strony internetowe Organizatorów, portale społecznościowe, 

media) w celach promocyjnych, edukacyjnych i kronikarskich.  

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszego nieodpłatnego wykorzystywania fotografii/nagrań w 

celach związanych z ich działalnością statutową, zapewniając jednak, że wizerunek uczestników wydarzenia 

nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych. 

21. Grupy wieńcowe dodatkowo zapewniają, że utrwalone na zdjęciach jakiekolwiek osoby a także  ewentualni 

współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatorów wynagrodzenia za korzystanie ze  zdjęć zgodnie z 

niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za  rozpowszechnianie zdjęć na stronach 

internetowych Organizatorów oraz inne przypadki publicznego udostępniania  zdjęć, nie będą także 

wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych  artysty wykonawcy, a w 

szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania  ich jako współautora czy 

wykonawcy.   

22. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu  naruszenia praw 

autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z  przekazanych Organizatorowi 

utworów, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania  związane z roszczeniami takich osób.  

23. O ile prawo nie stanowi inaczej, Organizatorzy Konkursu nabywają prawo do rozpowszechniania,  używania, 

dostosowywania, edytowania i wielokrotnego publikowania wieńców dożynkowych/przedmiotu konkursu w  

dowolny sposób, we wszystkich mediach, w każdym kraju i pod każdą jurysdykcją zarówno w  celach 

komercyjnych, jak i niekomercyjnych bez obowiązku ujawniania tożsamości autora danej  pracy i bez 

obowiązku uiszczania jakiejkolwiek dodatkowej należności autorowi tej pracy.   

24. Zgłoszenie wieńców dożynkowych do konkursu jest równoznaczne z dokonaniem cesji wszelkich praw, 

tytułów i  udziałów, w tym wszystkich praw autorskich i innych na rzecz Organizatorów Konkursu. 

25. Grupy wieńcowe oraz inni uczestnicy wydarzenia wyrażają zgodę na bycie  fotografowanym i filmowanym 

podczas uroczystości i wydarzeń związanych bezpośrednio z  konkursem oraz zamieszczanie materiałów 

fotograficznych i filmowych ze swoją  podobizną na stronach internetowych, w broszurach i innych 

materiałach wydanych przez  Organizatorów Konkursu.   

 

§ 4 Informacje o przetwarzaniu danych 

  

1. Administratorami danych osobowych są:  

1.1. w zakresie organizacji konkursu oraz publikacji na stronie http://diecezja.sosnowiec.pl/: Diecezja  

Sosnowiecka, ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec, tel.: (32) 293 51 51, (32) 293 51 88. W zakresie udzielenia 

informacji dotyczących ochrony danych osobowych Diecezja  Sosnowiecka może udzielić pod adresem: ul. 

Wawel 19, 41-200 Sosnowiec, telefony: (32) 293 51 51, (32) 293 51 88; 

1.2. w zakresie organizacji konkursu oraz publikacji na stronie http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/: Urząd 

Gminy Jerzmanowice Przeginia reprezentowany przez Wójta, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice-Przeginia, 



e-mail:  gmina@jerzmanowice-przeginia.pl, tel.: 12 3895 247. Urząd Gminy Jerzmanowice Przeginia 

reprezentowany przez Wójta wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail – 

marcin@informatics.jaworzno.pl; 

1.3. w zakresie organizacji konkursu, w tym przyjmowania zgłoszeń, obsługi uczestników, przeprowadzenia 

wydarzenia, archiwizacji dokumentów oraz oraz publikacji na stronie https://jerzmanowice.eu/: Gminny 

Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice, tel. 123895197, e-mail: 

gok@jerzmanowice.eu. Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail – patrycja@informatics.jaworzno.pl. 

 

2. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w ściśle określonym celu wskazanym poniżej. 

3. Dane są przetwarzane w celu wzięcia przez Państwa udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz 

zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, 

jak również jej archiwizacji oraz promocji i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, 

której dane dotyczą. 

4. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorami danych w zakresie 

realizacji zadań statutowych Organizatorów, w tym organizacji i promocji konkursu. 

5. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych 

osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia 

danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym 

żądaniem.  

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1.Wszelkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie 

    bez podania przyczyny.  

3.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

 

Informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach - tel.: 12 389 51 97 


