
REGULAMIN 

 KONKURS NA KORONĘ DOŻYNKOWĄ  

GMINY GIERAŁTOWICE: 

z dnia 19.08.2021 

Pomimo rezygnacji z organizacji uroczystych obchodów Gminnych Dożynek w 2021, GOK  

w Gierałtowicach nie rezygnuje z organizacji  konkursu na najpiękniejszą Koronę Dożynkową. 

Konkurs ma na celu pielęgnację tradycji tworzenia koron dożynkowych w sołectwach naszej gminy, 

kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów śląskich. 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. 

Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Gierałtowice. 

CELE 

   

 Kultywowanie zwyczajów, obrzędów ludowych, obyczajów i lokalnej tradycji kulturowej. 

Pobudzanie aktywności życia kulturowego i artystycznego mieszkańców wsi 

 Prezentacja twórczości artystycznej i rękodzieła inspirowanej regionalną sztuką ludową 

 Wymiana doświadczeń międzypokoleniowych w zakresie metod wykonywania kompozycji 

artystycznych o tematyce dożynkowej 

  

Przedmiotem konkursu jest wykonane i przesłanie 2 zdjęć korony dożynkowej wykonanej na sołeckie 

obchody dożynek w 2021 r.  przez Koło Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gierałtowice. 

 

TERMIN  nadesłania zdjęcia do 30 września wraz z formularzem zgłoszenia (zał. do regulaminu). 

Zdjęcie może zostać przesłane droga elektroniczną (wraz z skanem formularzu zgłoszenia) na maila: 

kultura@gok.gieraltowice.pl  lub dostarczone do biura GOK w Gierałtowicach ul. Korfantego 7B. 

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie zdjęć aktualnej,  

tegorocznej korony dożynkowej. 

 

 

WYRÓŻNIENIA 

Na nagrody w konkursie przeznaczono kwotę 2000 zł.  

Jury zastrzega sobie możliwość dowolnego podziału nagród. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA KORONĘ DOŻYNKOWĄ 2021 

 

 

 
 

 

1. Sołectwo....................................................................... 

 

2. Organizacja delegująca ................................................ 

............................................................................................

................................................................................ 

3. Nazwisko i imię, telefon kontaktowy, przewodniczącej 

KGW: 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

........................................ 

 

 
Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. 

Informujemy iż został powołany inspektor danych osobowych, kontakt mailowy: 

iod@gok.gieraltowice.pl. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 
- prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe; 

- prawo żądania usunięcia Państwa danych; 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego organu nadzorczego); 

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie 

Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

-promocji konkursu 

-publikacji zdjęć na naszych stronach internetowych, profilu facebook oraz prasie 

Dane przechowywane będą przez okres pięciu lat. 
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