REGULAMIN KONKURSU „Jaki mój dom – taka moja gmina”
KATEGORIA: NAJŁADNIEJSZA DEKORACJA PROMUJĄCA DOŻYNKI W GMINIE MIĘDZYLESIE
I.
Organizator
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesie Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie
II.
Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej ze Świętem Plonów, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań
twórczością ludową, integracja i aktywizacja lokalnej społeczności.
III.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs jest skierowany do sołectw z terenu gminy Międzylesie
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie poprzez złożenie przez Sołtysa karty uczestnictwa w terminie
do 15.06.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Do konkursu można zgłaszać sołectwa, które do 20 sierpnia 2022 r. wykonają dekoracje dożynkową.
Dekoracja musi zachować trwałość do 31 sierpnia 2022 r. oraz musi znajdować się na terenie będącym
własnością gminy Międzylesie.
4. Każde sołectwo może zgłosić tylko i wyłącznie jedno miejsce, gdzie będzie znajdowała się dekoracja.

IV.

Przebieg konkursu
Maj 2022 - ogłoszenie konkursu na stronie www.miedzylesie.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Do 15.06.2022 r. zgłoszenie udziału – Karta zgłoszenia udziału w konkursie - Załącznik do regulaminu
20.08 - 27.08.2022 - dokonanie przez przedstawicieli Gminnej Komisji konkursowej lustracji zgłoszonych
dekoracji
28.08.2022 - oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród podczas Dożynek Gminnych

V.

Kryteria oceny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KRYTERIUM
nawiązanie do tradycji dożynkowej m.in. poprzez użycie naturalnych
materiałów oraz ozdób/przedmiotów związanych z rolnictwem
trwałość dekoracji
pomysłowość i techniki użyte do wykonania dekoracji
samodzielność wykonania elementów dekoracji
sposób ekspozycji
wykorzystanie symboliki i elementów tradycji ludowej
ogólny wyraz artystyczny
RAZEM

PUNKTACJA
0-5
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-5
20

VI.

Komisja konkursowa
1. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie w skład której wchodzą:
•
Przewodniczący komisji: pracownik Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
•
Członkowie: radny komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska lub radny Komisji Spraw
Bytowych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Międzylesiu, przedstawiciel Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Międzylesiu
2. Każdy z członków komisji dokonuje indywidualnej ocen każdej zgłoszonej do Konkursu dekoracji sołeckiej,
przyznając ocenę punktową, wg skali punktów, uwzględniając kryteria oceny
3. Oceny punktowe przyznane poszczególnym dekoracjom podlegają zsumowaniu.
4. Za zwycięską uznana zostanie dekoracja, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
5. W przypadku, gdy co najmniej dwie dekoracje uzyskają równą liczbę punktów, wskazania zwycięskiej
dekoracji dokonuje Przewodniczący komisji
6. Za udział w komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
7. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
8. Komisja kończy pracę protokołem.

VII.

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się poprzez zliczenie punktów przyznanych zgodnie z określoną
w pkt. V skalą.
2. Sołectwa, które otrzymają największą liczbę punktów zostają laureatami konkursu (I – III miejsce)
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się 28 sierpnia 2022 r.

VIII.

Nagrody
1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia wśród pozostałych posesji uczestniczących
w konkursie.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administratorem danych osobowych konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu. Dane będą
przetwarzane na cele konkursu, a podanie ich jest dobrowolne, jednakże odmowa podania ich jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Załącznik do regulaminu

Karta zgłoszenia udziału w konkursie
„Jaki

mój dom – taka moja gmina”

KATEGORIA: NAJŁADNIEJSZA DEKORACJA PROMUJĄCA DOŻYNKI W GMINIE MIĘDZYLESIE

Zgłaszam udział w konkursie miejscowość: ……………………………………………………………….
/nazwa sołectwa/

jednocześnie oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w konkursie i kryteria oceny oraz
zobowiązuje się w terminie do 20 sierpnia 2022 r. podać informację, w którym miejscu będzie znajdowała
się dekoracja promująca dożynki.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów konkursu, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz.1781) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapoznałam(em) ze
szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu przetwarzania moich danych widniejącymi na stronie informatycznej urzędu:
www.miedzylesie.pl

……………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………………………….
czytelny podpis sołtysa

