
REGULAMIN KONKURSU  „BUKIET ZIELNY ZIEMI GDOWSKIEJ” 

§ 1 
Organizator 

 
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398, www.ck.gdow.pl, tel. 12 

251 43 67– zwane dalej „Organizatorem”. 
2. Współorganizatorem konkursu jest Gmina Gdów (Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska). 
3. Patronat medialny: portal i gazeta Mój Gdów. 

§ 2 
Cele i przedmiot konkursu 

 
1. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów, a w 

szczególności propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, postaw 
proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego dziedzictwa 
kulturowego.  

2. Ponadto celem konkursu jest zagospodarowanie czasu wolnego w sposób sprzyjający rozwojowi 
zainteresowań, nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, jednoczeniu rodzin oraz społeczności lokalnej 
dotkniętej problemami uzależnień. 
 

3. Przedmiotem konkursu jest tradycyjny bukiet zielny, który uczestnicy wykonują samodzielnie na Święto 
Matki Boskiej Zielnej.   

§ 3 
Zasady uczestnictwa 

 
1. Konkurs adresowany jest do Pań działających w Kołach Gospodyń Wiejskich w Gminie Gdów oraz do 

Rodzin z Dziećmi zamieszkałych na terenie Gminy Gdów. 
2. Panie z KGW oraz Rodziny z Dziećmi wykonują jeden bukiet zielny w wybranej przez siebie kategorii. 
3. We wszystkich kategoriach konkursowych bukiety mają zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z lasów, 

łąk i ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem ziół (np. mięta, ruta, dziewanna, lebiodka, krwawnik, 
hyzop, czarnuszka, cząber, rozmaryn i in.) oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także gałązki np. 
jarzębiny, leszczyny, mirtu. Mogą zawierać drobne owoce oraz warzywa. Nie określa się wielkości 
bukietów. Wszelkie ozdoby, wiązania, czy dodatki muszą mieć charakter ekologiczny (dopuszczalne są 
wstążki z materiałów naturalnych).  

4. Aby zgłosić bukiet do konkursu należy:  
-wypełnić zgłoszenia stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu i przesłać na adres 
konkursy@ck.gdow.pl do dnia 14.08.2020 r. do godz. 12.00 lub dostarczyć do siedziby Organizatora.  
-w dniu 15 sierpnia 2020 roku pozostawić bukiet wraz z wypełnionym zgłoszeniem przy Sanktuarium 
NNMP w Gdowie na stanowisku z napisem „KONKURS BUKIET ZIELNY ZIEMI GDOWSKIEJ”. 
Bukiety przyjmowane będą w godz. 8.30-9.30.  
 

§ 4 
Kryteria oceny 

 
1. Bukiety będą oceniane w kategoriach:  

a) „Tradycyjny bukiet zielny” – głównym kryterium oceny jest skład i ilość wykorzystanych ziół   
i kwiatów. Zgodnie z małopolską tradycją tradycyjny bukiet zielny zawiera również nabite na patyk 
jabłko. Naręcza ziół i kwiatów będą przypisywane do tej kategorii.  

b) „Profesjonalny bukiet florystyczny”-  kryterium oceny będzie  podlegać technika ułożenia 
bukietu i odpowiedni dobór ziół i kwiatów. Inne formy niż bukiet również są dopuszczalne. 

c) „Rodzinny Bukiet” - konkurs dla rodzin z dziećmi. Kryterium oceny to staranność wykonania            
i odpowiedni dobór ziół i kwiatów. Bukiet powinien być wykonany samodzielnie przez dzieci             
z rodzicami lub innymi dorosłymi opiekunami z rodziny.   

2. Osoba zgłaszająca swój bukiet do konkursu sama decyduje o kategorii, do której chce go 
zakwalifikować. W przypadku braku określenia kategorii o przydziale decyduje Organizator.  
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§ 5 
Ocena i ogłoszenie wyników 

1. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez 
Organizatora. Od decyzji Jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. 

2. Ocena bukietów odbędzie się w dniu 15 sierpnia w godz. 9.30 - 10.30. Po tym czasie bukiet będzie 
można zabrać by poświęcić go na Mszy Świętej. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w sobotę 15 sierpnia po Mszy Św. w sali widowiskowej 
Centrum Kultury w Gdowie ok. godz. 12.30. W programie: krótka prelekcja, występ artystyczny              
i rozdanie nagród. Wyniki dostępne będą również na stronie internetowej Organizatora. 

4. Zwycięzcy konkursu w  każdej kategorii otrzymają nagrody o wartości: I miejsce- 500,00 zł, II 
miejsce- 300,00 zł, III miejsce- 200 zł, Wyróżnienie - 100,00 zł 

5. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani dyplomem udziału.  
6. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień w dniu 15.08.2020 r. w Centrum 

Kultury w Gdowie. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której 
dane wskazane zostaną w zgłoszeniu.  

§ 6 
Uwagi końcowe 

1. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konkursy@ck.gdow.pl.  
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych 

zmianach będą publikowane na stronie internetowej www.ck.gdow.pl. Zmiany wchodzą w życie            
z dniem publikacji. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od 

niego niezależnych.  
5. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

na potrzeby konkursu i ekspozycji prac w folderze okolicznościowym, w budynku Centrum Kultury              
w Gdowie, w prezentacji multimedialnej oraz w prasie i na portalu internetowym Centrum Kultury               
w Gdowie oraz portalu Mój Gdów. Nie będą one udostępniane osobom trzecim. 

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w publikacjach w formie 
tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej 
związanych z konkursem „Tradycyjny bukiet zielny”, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

7. Prawa do wykorzystania prac konkursowych, w szczególności ich publikacji w Internecie przechodzą 
na rzecz Centrum Kultury w Gdowie. 
 

1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398, 32-420 Gdów.   
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można 

kontaktować się pod adresem: rafal.iodo@tlen.pl.  
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i sporządzenia relacji                      

z konkursu zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b, Ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą przed 
zawarciem umowy). Akceptacja regulaminu i udostępnienie na tej podstawie danych osobowych stanowi w tym wypadku 
rodzaj zawarcia umowy. 

5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie: 
- publikacji imienia i nazwiska uczestnika/ uczestników na stronach internetowych i na Facebooku, 
- zapowiedzi konferansjerskich, 
- promocji działań dotyczących tego konkursu i konkursów organizowanych w przyszłości w postaci informacji pisemnych, 
fotografii, prezentacji i relacji video (strony internetowe, Facebook, prasa, telewizja). 

6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.   
7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której te dane dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do 

treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w konkursie. 
9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administratorzy powierzają przetwarzanie danych. 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU „BUKIET ZIELNY ZIEMI GDOWSKIEJ” 
 
 

1. ZGŁOSZENIE 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY 

ZGŁASZAJĄCEJ  

 

 

KATEGORIA UDZIAŁU (PROSZĘ 

PODKREŚLIĆ WYBRANĄ KATEGORIĘ) 

KGW 

RODZINA 

KATEGORIA BUKIETU (PROSZĘ 

PODKREŚLIĆ WYBRANĄ KATEGORIĘ) 

TRADYCYJNY BUKIET ZIELNY 

PROFESJONALNY BUKIET FLORYSTYCZNY 

RODZINNY BUKIET 

 

TELEFON KONTAKTOWY  

 

 

 

 


