
Regulamin konkursu na „Najładniejszy Wianek Świętojański” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Milówka i Gminny Ośrodek Kultury w Milówce.  

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie najładniejszego wianka świętojańskiego. 

3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie gok.milowka.pl oraz na profilu facebook.  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji „Nocy Świętojańskiej” oraz aktywizacja 

 i integracja mieszkańców gminy Milówka. 

2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Milówka i regionu. 

3. Przedmiotem konkursu jest wianek świętojański, który powinien być własnoręcznie wykonany ze 

świeżych kwiatów i aromatycznych ziół. 

4. Wianki należy przynieść na imprezę pn. „Noc Św. Jana” organizowaną w dniu 22.06.2019r. od godz. 

17.00  w Amfiteatrze nad Sołą w Milówce. Wianki należy przynieść do godz. 19.00 wraz z 

wypełnionym załącznikiem nr 1 do Regulaminu (zgoda na przetwarzanie danych osobowych). 

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane 

podmiotom trzecim. 

IV. KRYTERIA OCENY: 

1. Komisja konkursowa powołana przed Organizatora w dniu imprezy, tj. 22.06.2019r. wybierze 10 

wianków, które zostaną nagrodzone. 

2. Komisja wyłoni laureatów biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

- staranność wykonania  

- dobór materiałów 

- nawiązanie do tradycji 

- estetykę wykonania 

3. Po ogłoszeniu werdyktu nastąpi wręczenie nagród oraz symboliczne puszczanie wianków na wodzie. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz 

udzielenie zgody (Załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Milówce, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO. 

 

 



Załącznik nr 1do Regulaminu Konkursu „Najładniejszy Wianek Świętojański” 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

……………………………………. 
(imię i nazwisko) 
 
……………………………………. 
(adres zamieszkania) 
 
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że  
 

1. Wyrażam/nie wyrażam* zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na 
przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce w związku z  udziałem mojego dziecka w konkursie pn. 
„Najładniejszy Wianek Świętojański” w celach zgodnych z celami statutowymi GOK w Milówce, 

 
 
Milówka, dnia ................................                            ….……….......................... 
                                              (czytelny podpis) 
 

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z 
konkursu pn. „Najładniejszy Wianek Świętojański”, w których będzie uczestniczyło moje dziecko, o 
których mowa w punkcie 1 niniejszego oświadczenia, w prasie i mediach GOK w Milówce w celach 
promocyjnych, w tym w szczególności  na publikację wizerunku mojego dziecka. 

 
 
Milówka, dnia ................................                            ….……….......................... 
                                              (czytelny podpis) 
 
 

3. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o przysługującym, na podstawie rozporządzenia RODO, 
prawie dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także o celach ich zbierania oraz o miejscu ich przechowywania, jak też o prawie 
wniesienia skargi do organu nadzorczego  
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów 
rozporządzenia RODO. 

 

Milówka, dnia ................................                            ….……….......................... 
                                              (czytelny podpis) 
 

*Niepotrzebne skreślić 


