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REGULAMIN KONKURSU  

„Wianek Świętojański” 

 

1. Organizatorem konkursu pn „Wianek Świętojański”, zwanego dalej Konkursem jest 

stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podkowa” z siedzibą w Czechach, zwana dalej 

Organizatorem.  

2. Konkurs trwa od 1 czerwca do 19 czerwca 2015 r. 

3. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy biura Organizatora – telefonicznie pod 

nr 519 057 250 lub e-mailem: podkowa@zdwola.com.pl 

4. Celem konkursu jest:  

 Kultywowanie tradycji „Nocy świętojańskiej”; 

 Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Podkowa”. 

5. Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) oraz sołectw z obszaru 

Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”. 

6. W konkursie nie może wziąć udziału więcej niż jeden podmiot z danej miejscowości. 

7. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi. 

8. Technika wykonania prac dowolna, z zastrzeżeniem, że każdy wianek powinien zawierać 

świecę, dzięki której wyeksponowane zostaną jego walory estetyczne podczas puszczania 

na wodę po zmroku. 

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie tego faktu w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 10.06.2015 r. do godz. 15.30 w biurze Organizatora: 

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” 

Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola 

tel. 519 057 250, e-mail: podkowa@zdwola.com.pl 

Zgłoszenie może być dokonane drogą telefoniczną, e-mailem bądź osobiście. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas imprezy „Noc Świętojańska”, która odbędzie się 

dnia 19.06.2015 r. w Gajewnikach (teren Stajni Gajewniki, Gajewniki 2, Gm. Zduńska 

Wola) w godz. 19.00 – 24.00. 

11. Prace należy dostarczyć w dniu imprezy tj. 19.06.2015 r. w godzinach 18.30 – 19.00. 

Każda praca musi być podpisana (nazwa KGW/sołectwa). Dodatkowo, wraz z pracą 

konkursową, uczestnicy Konkursu składają wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

12. Prace dostarczone na konkurs oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora w dniu 

imprezy.  
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13. Komisja przyzna nagrody za najładniejsze wianki. Decyzja komisji jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

Kryteria oceny wianków to: 

 dobór różnorodnych gatunków ziół i kwiatów; 

 stosowna wielkość wianka; 

 tradycyjna technika wykonania - wyplatanie; 

 stabilność i sposób umieszczenia w wianku świecy. 

14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 19.06.2015 r. około godz. 21.30 podczas 

imprezy „Noc świętojańska”, po czym wianki zostaną puszczone na wodę. 

15. W konkursie przewidziano następujące nagrody: 

 I, II i III miejsce – sprzęt i akcesoria gastronomiczne;  

 upominki dla wszystkich uczestników konkursu.    

16. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Lokalna Grupa Działania 

„Podkowa” z siedzibą w: Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane 

zgodnie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 Nr 101, poz. 926 

ze zmianami) w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzania Konkursu. 

Kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wraz z podaniem danych osobowych 

i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w 

Konkursie. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania i wniesienie sprzeciwu. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w przypadku zmiany przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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ZGŁOSZENIE KONKURSOWE 

Konkurs pn „Wianek Świętojański” 

 

NAZWA KGW / SOŁECTWA  

Imię i nazwisko przedstawiciela  

Adres zamieszkania przedstawiciela  

Telefon kontaktowy / e-mail  

Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy 

osoby, która odbierze nagrodę w imieniu 

KGW/sołectwa 

 

 

 
1. Oświadczam, że praca konkursowa jest pracą własną, wykonaną przez podmiot zgłaszający swoje 

uczestnictwo w Konkursie. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i akceptuję warunki w nim zawarte. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 Nr 101, poz. 926 ze zmianami), przez 

organizatora konkursu: Lokalna Grupa Działania „Podkowa” z siedzibą w: Czechy 142, 90-220 

Zduńska Wola, w celu realizacji obowiązków wynikających  

z przeprowadzania Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że na podstawie obowiązujących przepisów 

podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne oraz, że Uczestnik konkursu ma 

prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, żądania zaprzestania ich 

przetwarzania i wniesienie sprzeciwu.    

 

 

 

 

………………………………………….. 

/czytelny podpis przedstawiciela/ 


