
Gminne Centrum Kultury i Promocji
w Drwini z siedzibą w Grobli ogłasza i zaprasza wszystkie 

Koła Gospodyń z terenu Gminy Drwinia do wzięcia udziału w
Konkursie na Najciekawszą Prezentację Stołu Wielkanocnego

pod patronatem Wójta Gminy Drwinia Jana Pająka.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem  konkursu  jest  Gminne  Centrum  Kultury  i  Promocji  w  Drwini  
z siedzibą w Grobli.

2. W konkursie  mogą  wziąć  udział  Koła  Gospodyń  Wiejskich  działające  na  terenie
Gminy Drwinia.

3. Każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół.
4. Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji, edukacja w zakresie

obyczajów  i  zwyczajów  regionalnych  oraz  pokazanie  możliwości  twórczego
aranżowania stołu wielkanocnego.

5. Uczestnicy  konkursu  mają  za  zadanie  dokonać  prezentacji  dotyczącej  tradycji
wielkanocnych. Powinna ona obejmować:

 przygotowanie stołu, na którym znajdą się obowiązkowo symbole świąteczne

tj. koszyczek ze święconką i palma,
 minimum 2 tradycyjne potrawy, a także wyroby lub wypieki wielkanocne,
 dekoracje, np. stroiki, pisanki ( bez użycia sztucznych ozdób ),
 dodatkowo  inne  produkty  i  prace  rękodzielnicze  nawiązujące  do  tradycji

Świąt Wielkiej Nocy, według pomysłu i uznania uczestników konkursu,
 dokonanie  krótkiej  prezentacji  ustnej  swojego  stołu  przed  Komisją

Konkursową (wypowiedź nie dłuższa niż 3 minuty).
6. Komisja Konkursowa dokona oceny zadania, kierując się następującymi kryteriami:

 przy ocenie stołu: spełnienie kryteriów obowiązkowych: zawartość koszyczka,
(powinna  być  zgodna  z  tradycją),  przygotowanie  palmy  wielkanocnej,
właściwy dobór potraw, dekoracje świąteczne, 

 spełnienie  kryteriów  dodatkowych:  nawiązanie  do  tradycji,  pomysłowość
aranżacji, estetyka nakrycia stołu, różnorodność prezentowanych produktów,
dekoracji,  ocenie smakowej poddane będą następujące potrawy: Mazurek,
Święconka, jajka w różnej postaci, babka tradycyjna.

7. Komisja  przyzna  I,  II,  III  miejsce,  a  każdy  z  pozostałych  uczestników otrzyma
nagrodę rzeczową.

8. Konkurs odbędzie się 09.04.2022 roku – sobota, o godzinie 15.00 w budynku
Domu Ludowego w Gawłówku. 

9. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu
prezentacji i degustacji.

10. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić udział w konkursie do 08.04.2022 r, do
GCKiP w Grobli, osobiście lub telefonicznie na numer: 12 28 17 044.

11. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje
od  nich  odwołanie.



12. Organizator  ma  prawo  wykorzystywać  zdjęcia  osób  biorących  udział  w
konkursie oraz przygotowanych stołów do celów promocyjnych.

13. Laureaci  Konkursu  przenoszą  na  Organizatora  nieodpłatnie  „prawo  do
wykonywania  zależnych  praw  autorskich  do  Zgłoszenia  oraz  nieodpłatnie  całość
majątkowych  praw  autorskich  do  Zgłoszenia  na  wszystkich  polach  eksploatacji
związanych z promocją Gminy Drwinia”.

14. Konkurs  może  być  odwołany  przez  Organizatora  w  każdej  chwili,  w  takiej
samej  formie,  w  jakiej  został  ogłoszony  z  tym  zastrzeżeniem,  że  odwołanie  jest
bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały Zgłoszenia.

15. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu
oraz szczegółowych warunków Konkursu.

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

17.  administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury i
Promocji  w Drwini  z  siedzibą  w Grobli na  podstawie  obowiązujących  przepisów
prawa jest Dyrektor GCKiP.

18.  dane osobowe przetwarzane  będą na  podstawie  art.  6  ust.  1 lit.  a)  RODO w
związku z art. 7 pkt.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
(Dz. U. 2018.994 z późn. zm.).

19.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów  określonych  w  pkt.  2,  a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązanego prawa.

20.  W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach,  o  których  mowa  w  pkt  2
odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające  na  zlecenie  organów  władzy
publicznej  w  zakresie  i  celach,  które  wynikają  z  przepisów  powszechnie
obowiązującego prawa m. in.  podmioty,  które  na podstawie stosownych umów
podpisanych z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor GCKiP.

21.  Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym, prawo do uzyskania kopii
tych  danych,  prawo  do  żądania  sprostowania  danych  osobowych,  prawo  do
żądania  usunięcia  danych  osobowych,  prawo  do  żądania  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

22.  W  przypadku  powzięcia  informacji  niezgodnych  z  prawem  przetwarzania  w
Gminnym Centrum Kultury  i  Promocji  w  Drwini  z  siedzibą  w Grobli Pani/Pana
danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony  danych  osobowych  tj.  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

23.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym również w formie profilowania.

24.  Kontakt  do  Inspektora  ochrony  danych  osobowych  skarbnik.audyt@onet.pl  


