
 Nr 1 do  Nr 65/OW/2021 

Burmistrza Bychawy 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

Regulamin Gminnego Konkursu   
dla  Gminnych w Bychawie w dniu 15 sierpnia 2021 r. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Przepisy niniejszego regulaminu  podczas  Gminnych w dniu 15 sierpnia 2021 r. 

2. Organizatorem Gminnego Konkursu   jest Burmistrz Bychawy. 

3. Organizator zastrzega sobie w szczególnych  prawo dokonywania zmian w regulaminie. 

4. Niniejszy regulamin wraz z   jest na stronie internetowej www.bychawa.pl. 

II. Cel konkursu 

1. Prezentacja oraz wybór   tradycyjnego i  

2. Upowszechnianie oraz kultywowanie tradycji regionalnych  ze  plonów. 

3. Aktywizacja  lokalnej oraz promocja dorobku kulturalnego wsi polskiej. 

III.  i uczestnictwo 

1.   do konkursu przyjmowane  w dwóch kategoriach:  tradycyjne i  
 

a)  tradycyjne –   do tradycyjnych   wykonane  starych 
wzorów; korony wykonane na szkielecie    koliste lub w  
kopy, z wykorzystaniem   naturalnych -  ziarno, warzywa, owoce, kwiaty, 

b)   – o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej; formy   
charakter,   do aktualnej  religijnej, historycznej lub obyczajowej, wykonane 
w dowolnej technice i z dowolnych  

2.  do konkursu   zgodnie z     do niniejszego 
regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2021 r. do  Miejskiego w Bychawie. 

3.        Wiejskich, OSP,  ludowy lub inna 
organizacja  stowarzyszenie  na terenie gminy. 

4. Delegacje z   na koszt  

IV. Komisja konkursowa 

1.    organizator. 

2. W  komisji konkursowej wchodzi po jednym przedstawicielu: instytucji kultury, Gminnej Rady 
Seniorów w Bychawie, Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego oraz  Komisji do spraw 
komunikacji  promocji, kultury, sportu i   Rady Miejskiej w Bychawie. 

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny  i rozstrzyga konkurs w dniu   

4.   komisji konkursowej  jest do oceny dwóch  w obydwu kategoriach 
poprzez oddanie  na karcie do  1  na wieniec tradycyjny oraz 1  na wieniec 

 

5. W przypadku uzyskania tej samej  punktów przez dwa lub   o wyniku konkursu 
decyduje losowanie. 

6. Z prac komisji konkursowej  jest  i podpisany przez wszystkich jej  

V. Nagrody 



1. Komisja konkursowa przyznaje nagrody w obydwu kategoriach: za pierwsze miejsce – 500  brutto, 
drugie miejsce – 400  brutto, trzecie miejsce – 300  brutto. 

2. Laureaci pierwszych miejsc w obydwu kategoriach Gminnego Konkursu   (tj. 
wieniec tradycyjny oraz wieniec     Bychawa na  
Powiatowych w  w dn. 29 sierpnia 2021 r. 

3.     finansowe, których   jest od  
  

VI. Postanowienia  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz sprawach spornych   
podejmuje organizator. 

2.   w Gminnym Konkursie   oznacza  zgody na 
przetwarzanie danych osobowych  delegacji  (w zakresie imienia, nazwiska, 
numeru telefonu kontaktowego,  przez  Miejski w Bychawie z  w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa. 

3.   w Gminnym Konkursie   oznacza   zgody 
 Miejskiemu w Bychawie z  w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa na 
 danych osobowych  delegacji  w zakresie imienia, nazwiska, 

 w  Ziemi Bychawskiej”, na stronie internetowej www.bychawa.pl i mediach 
 Gminy Bychawa, a  na upublicznienie podczas wydarzenia  pod 

  Gminne w Bychawie organizowanego w danym roku oraz w siedzibie Administratora.

4. Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

 o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), dalej zwanego RODO, 
informuje   

1) ADMINISTRATOR DANYCH Administratorem  danych osobowych jest Burmistrz Bychawy 
z  w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa. 

2) DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Burmistrz Bychawy 
 Inspektora Ochrony Danych, z którym     poprzez email 

iod@bychawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych  
  we wszystkich sprawach  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw  z przetwarzaniem danych. 

3) CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  dane osobowe  przetwarzane w celu 
 realizacji  Gminnego Konkursu   publikacji w  Ziemi 

Bychawskiej”, na stronie internetowej www.bychawa.pl i mediach  Gminy Bychawa; 
a  upublicznione podczas wydarzenia  pod   Gminne w Bychawie 
organizowanego w danym roku oraz w siedzibie Administratora. 

4) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe  
przetwarzane na podstawie  zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5) INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW 
 dane   przekazane: 

- organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu 
 

- podmiotom  dane w imieniu Administratora, z którymi podpisano umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych; 

- osobom, które z  Administratora   dane osobowe. 



6) OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE  PRZECHOWYWANE LUB KRYTERIA 
USTALANIA TEGO OKRESU  dane osobowe  przetwarzane do momentu wycofania zgody, 
ale nie   przez okres  do realizacji celu, dla którego  zebrane, do czasu 

  archiwizacji dokumentów  z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a  do czasu przedawnienia  Ponadto zgodnie 
z  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu  archiwów 

  dane osobowe  przetwarzane  od dnia  sprawy. 

7) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE    

- prawo  do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do  swoich danych osobowych 
(z  przypadków  w art. 17 ust. 1 lit. b i ust. 3 lit. d, e RODO) oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO; 

- prawo do  zgody w dowolnym momencie bez  na  z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej  

8) INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
niemniej bez ich podania nie   zrealizowanie celu, o którym mowa w ust. 3. 

9) INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM 
O PROFILOWANIU Przetwarzanie  danych osobowych nie  wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.



 Nr 2 do  Nr 65/OW/2021 

Burmistrza Bychawy 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

KARTA  
GMINNY KONKURS   

BYCHAWA, dnia 15 sierpnia 2021 r. 

1 
Nazwa delegacji 

 - 
 

 
 
 
 

2 

 
delegacji  

 nazwisko, numer 
telefonu kontaktowego) 

 
 
 
 

3 
Wieniec tradycyjny 

 
 pole ”x”) 

 
 
 

4 
Wieniec  

 
 pole ”x”) 

 
 
 

   do dnia 12 sierpnia 2021 r.


