REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI
„Mini Koszyk Dożynkowy ”
DOŻYNKI GMINNE - STANOWICE `2022
1.Organizator konkursu:
Gmina Oława, Referat kultury, sportu i rekreacji.
2.Miejsce konkursu:
Boisko sportowe w Stanowicach,
3.Cel konkursu:
- kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych , kulturowych tradycji
regionalnych oraz najatrakcyjniejszych dziedzin ludowej plastyki,
- prezentacja plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy,
- popularyzacja dorobku kulturowego polskiej wsi,
- pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej,
4.Warunki uczestnictwa:
- konkurs skierowany jest do dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich Gminy Oława,
- każdy uczestnik może wykonać jedną prace konkursową. „Mini Koszyk Dożynkowy”,
prace biorące udział w konkursie, nie powinny przekraczać rozmiarów: wysokość 60 cm,
szerokość, w podstawie oraz średnicy 60 cm;
- każda praca musi być opatrzona imieniem autor, numerem szkoły i klasą, którą ukończył
w roku szkolnym 2022 ,
- Mini Kosze Dożynkowe” będzie oceniać Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą
Pracownicy Urzędu Gminy Oława.
- Praca konkursowa będzie zdyskwalifikowana, jeśli komisja uzna, że została zakupiona w
całości lub części w sklepie.
5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- kat. I - dzieci klas 0-III ( rocznik 2015-2012, w tym dzieci uczęszczające do klasy „ 0”
w roku szkolnym 2021/2022 oraz dzieci, które ukończyły klasy III w roku szkolnym
2021/2022).
- kat II - dzieci klas IV-VIII ( rocznik 2007-2011, w tym które ukończyły klasy VIII w roku
szkolnym 2021/2022).
6. Ocenie podlegać będzie:
- bogactwo użycia naturalnych elementów (zboża, owoce, zioła, warzywa, kwiaty),
- kształt, wymiar,
- oryginalność, kreatywność, precyzję i estetykę wykonania,
Ocena „Mini Koszyka Dożynkowego ” odbędzie się podczas Dożynek Gminnych,
na boisku sportowym w Stanowicach 27.08.2022 br. w godzinach 16.30-17.30;

7.Nagrody:
1. Jury konkursowe, w każdej kategorii wiekowej wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają
nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca. Pozostali uczestnicy, otrzymają pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody pocieszenia.
Uwaga !!! możliwy jest inny podział nagród, w związku z nieliczną ilością zgłoszonych prac
konkursowych.
7.Uwagi końcowe
- udział w konkursie dzieci należy zgłosić u Organizatorów Gminnych Dożynek, przez
rodziców , opiekunów prawnych do dnia 12.08.2022r. telefonicznie, drogą elektroniczną
(kultura@gminaolawa.pl) lub osobiście w siedzibie Referatu kultury, sportu i rekreacji,
ul. Św. Rocha 3, Oława tel.71-38-12-203 /607-660-070,
- przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu;
- sprawy sporne nie objęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator w
porozumieniu z powołaną Komisją Konkursową.
- uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych (zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z §13 obowiązującego 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 L119 z dnia 4 maja
2016)(RODO)), oraz wyrażam zgodę na publikację nazwiska i wizerunku w mediach.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Urząd Gminy Oława.
- „Mini Kosze Dożynkowe” należy przygotować do prezentacji i dostarczyć namiotu
Organizatora do Stanowic, na boisko sportowe max. do godz. 12:00, po zakończonym
konkursie, uczestnik konkursu pozostawia swoją pracę na rzecz Organizatora.
- decyzja Organizatora konkursu jest decyzją ostateczna.
- Organizatorzy konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie bądź zmiany
regulaminu konkursu, powstałe z przyczyn niezależnych od nich.

