
REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ 

Dożynki Gminno-Parafialne w Rzeczycy Ziemiańskiej 
Termin: 15 sierpnia 2020 r. 

Miejsce: Kościół i plac przy remizie OSP w Rzeczycy Ziemiańskiej 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Duży 

 

 

I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” został wydany na podstawie: 

 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2171); 

 Przepisów Kodeksu Cywilnego; 

 Wytycznych Ministra Zdrowia; 

 Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Impreza plenerowa pod nazwą Dożynki Gminno-Parafialne - zwana dalej „Imprezą” 
odbędzie się w dniu 15.08.2020 r. na Placu przy Remizie OSP w Rzeczycy Ziemiańskiej. 

3. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

a) „Służby porządkowe i służby informacyjne” - oznacza powołane przez Organizatora 

osoby, w tym pracowników agencji ochrony i mienia legitymujących się identyfikatorami, 
do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie; 

b) „Teren Imprezy” - oznacza Plac przy Remizie OSP w Rzeczycy Ziemiańskiej, na 

którym przeprowadzona jest Impreza; 

c) „Uczestnik Imprezy” - oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. 
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą  

przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na 
tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim. 

6. Celem Imprezy jest: 

a) Promocja gminy Trzydnik Duży; 
b) Prezentacja lokalnego dorobku kulturowego; 

c) Integracja lokalnego środowiska twórców, artystów, usługodawców, instytucji kultury 

i stowarzyszeń. 
7. Organizator informuje, że Impreza ma charakter kulturalny, a jej celem nie jest propagowanie 

jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych. 

 

 

II. 

UTRZYMANIE REŻIMU SANITARNEGO NA TERENIE IMPREZY 

 
1. Każdy Uczestnik Imprezy wchodząc na Teren Imprezy musi zachować dystans społeczny (2 

metry) oraz posiadać maseczkę lub przyłbicę ochronną. Organizator lub upoważnione przez 

niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na Teren Imprezy. W 
przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku 

Organizator ma prawo odmówić wejścia na Teren Imprezy. 

2. Każdy Uczestnik Imprezy wchodząc na Teren Imprezy ma obowiązek zdezynfekować dłonie 
płynem do dezynfekcji rąk, który zapewnia Organizator. 

3. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą 

ochronną przez cały okres Imprezy, jeśli przemieszczanie po Terenie Imprezy uniemożliwia 

zachowanie dystansu społecznego na Terenie Imprezy.  
4. Uczestnicy na Terenie Imprezy powinni zająć przygotowane miejsca siedzące i pozostawać w 

bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa. 
5. W przypadku kolejki do sanitariatów Uczestnicy Imprezy muszą zachować dystans społeczny 

(2 metry) lub przebywać w maseczce bądź przyłbicy ochronnej.  



1. Organizator w przypadku niepokojących objawów u Uczestnika Imprezy, związanych z 

zachorowaniem na COVID-19, kontaktuje się telefonicznie z odpowiednimi służbami 

sanitarnymi i medycznymi:  

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku - 81 884 36 73, 507 

188 942; 

 Najbliższy oddział zakaźny - 81 534 94 18; 

 Pogotowie ratunkowe - 999; 

 Numer alarmowy - 112; 

 Infolinia w sprawie koronawirusa - 800 190 590. 

6. Organizator wywiesza w widocznym miejscu na Terenie Imprezy wykaz telefonów 

alarmowych do służb sanitarnych i medycznych. 
7. Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz jedzenia, spożywania alkoholu i palenia papierosów, w 

tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń a także spożywania 

zabronionych prawem używek. Możliwe jest posiadanie własnej butelki z wodą mineralną lub 

napojem w oryginalnej butelce.  
8. Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego 

upoważnione mogą odmówić wstępu na Teren Imprezy, bez podawania uzasadnienia:  

a) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków 
odurzających;  

b) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia; 

c) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się na Terenie Imprezy. 

9. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosować się niezwłocznie do poleceń Organizatora oraz 
osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również 

zgłaszane służbom porządkowym i informacyjnym na bieżąco.  

10. W przypadku zarządzenia ewakuacji Uczestnicy Imprezy powinni spokojnie opuścić Teren 
Imprezy, zgodnie z poleceniami służb porządkowych i służb informacyjnych. 

11. Uczestnik Imprezy, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązany jest, 

na wezwanie służb porządkowych i służb informacyjnych, do natychmiastowego opuszczenia 
Terenu Imprezy.  

 

 

III. 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE  

NA TERENIE IMPREZY 

 
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Gminy Trzydnik 

Duży, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny. 

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 
sprawują nad nimi pieczę. 

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani 

są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej 

Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do 
zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie 

im bezpieczeństwa i porządku. 

4. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i 
odpowiedzialność. 

5. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za 

szkody wyrządzone w mieniu Organizatora. 
6. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na 

terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany. 

7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować 
zgodnie z poniższą instrukcją: 

a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany 

jest: 

 Powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy, czyli 

Pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się 

identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu; 



 Powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce 

zagrożenia. 

b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia 

odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-
gaśniczej lub ewakuacji; 

c) Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba 

odpowiedzialna za Imprezę: Kierownik do spraw bezpieczeństwa; 

d) Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że: 

 W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia 

ludzkiego; 

 Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego 

pożarem i odciąć dopływ gazu; 

 Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod 

napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe; 

 W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne. 

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania 

zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo i porządek. 
9. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 

Imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a 

następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych 

oraz promocyjnych. 
10. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych 

powodów, np. odwołania przyjazdu przez artystę. 
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą 

uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie 

zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące 
okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub 

zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania 

wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania 

polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 
13. Niniejszy Regulamin jest dostępny:  

a) Na stronie internetowej Organizatora; 

b) W punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy. 
14. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu 
Cywilnego. 

16. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: 

a) Program Imprezy Plenerowej Dożynki Gminno-Parafialne - Załącznik Nr 1; 

b) Wykaz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - Załącznik Nr 2; 
c) Wykaz telefonów do służb sanitarnych i medycznych - Załącznik Nr 3. 

17. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 

18. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy, tj. 15.08.2020 roku. 
 

 



REGULAMIN  

Konkurs „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Trzydnik Duży” 
Rzeczyca Ziemiańska, 15 sierpnia 2020 roku (sobota) 

 

 

Wieniec dożynkowy jest nieodłącznym atrybutem obrzędów dziękczynnych za pomyślne 

ukończenie żniw i prac polowych. Udział w konkursie to forma kultywowania tradycji i 

zwyczajów ludowych, promowania dorobku kulturowego polskiej wsi oraz aktywizacji 

społeczności lokalnej. 

  

 

I. Organizator i miejsce konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Trzydnik Duży oraz Gminny Ośrodek Kultury w 

Trzydniku Dużym. 

2. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują podczas Konkursu, który odbędzie się 15 

sierpnia 2020 roku w Rzeczycy Ziemiańskiej. 

 

 

Cele konkursu  

1. Kultywowanie tradycji uroczystego zakończenia prac polowych i przynoszenia 

symbolicznego plonu żniwnego. 

2. Przywrócenie świadomości społecznej szacunku dla chleba. 

3. Budowanie tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie lokalnych tradycji. 

4. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca jako głównego 

rekwizytu obchodów. 

5. Zaciśnięcie więzi wspólnotowej i środowiskowej we wspólnym tworzeniu wieńca oraz 

świętowaniu. 

6. Rozwijanie świadomości proekologicznej i prośrodowiskowej mieszkańców. 

7. Uchwycenie i zarejestrowanie tendencji zmian w formach i zdobnictwie wieńców 

dożynkowych. 

8. Wybór najpiękniejszych wieńców dożynkowych zgodnie z miejscową tradycją. 
 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Do Konkursu można zgłaszać wieńce wykonane własnoręcznie przez Koła Gospodyń 

Wiejskich, sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne, świetlice.  

2. Należy udokumentować pracę podczas wicia wieńca poprzez dołączenie zdjęć (skan) do karty 

zgłoszenia.  

 

 

IV. Wymagania dla zgłaszanych wieńców  

1. Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty uprawiane na 

Lubelszczyźnie.  

2. Konstrukcja wieńca powinna być przygotowana do przenoszenia (w przypadku przemarszu 

korowodu dożynkowego). 

 

 

V. Zgłoszenia do udziału w konkursie  

1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 10 sierpnia 2020 roku do Gminnego Ośrodka 

Kultury w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży, tel. 15 873 18 26, e-

mail: goktrzydnik@o2.pl 

2. Zgłoszenia do udziału Konkursie należy dokonać za pomocą Karty zgłoszenia. 

3. Kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście, listownie lub e-mailem (skan). 

4. W zgłoszeniu należy podać:  



a) nazwę grupy wieńcowej; 

b) adres; 

c) kategorię (wieniec tradycyjny, wieniec współczesny); 

d) krótki opis wieńca; 

e) imię i nazwisko osoby do kontaktu; 

f) telefon kontaktowy. 

5. Wzór Karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Niniejszy Regulamin wraz z Kartą zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej 

www.goktrzydnik.pl  

 

 

VI. Kryteria oceny 

1. Wieniec tradycyjny 

a) zgodność wieńca z wymogami Regulaminu Konkursu;  

b) zgodność wykonania wieńca z tradycyjną techniką wicia;  

c) różnorodność użytych do wykonania wieńca podstawowych materiałów naturalnych;  

d) ogólny wyraz artystyczny, forma plastyczna;  

e) sposób prezentacji wieńca, w tym stroje grupy wieńcowej;  

f) pomysłowość wykonania wieńca.  

2. Wieniec współczesny 

a) zgodność wieńca z wymogami Regulaminu Konkursu; 

b) różnorodność użytych do wykonania wieńca podstawowych materiałów;  

c) ogólny wyraz artystyczny, forma plastyczna;  

d) sposób prezentacji wieńca, w tym stroje grupy wieńcowej;  

e) pomysłowość wykonania wieńca.  

 

 

VII. Komisja konkursowa  

1. Komisję konkursową powołuje organizator, w tym wskazując przewodniczącego. 

2. W skład Komisji konkursowej nie wchodzą osoby z grup wieńcowych.  

3. Z prac Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej 

członków. 

4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wieńców i rozstrzyga Konkurs w dniu uroczystości 

dożynkowych. 

5. Werdykt Komisji konkursowej jest ostateczny i niepodważalny. 

6. Członkom Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach 

Komisji konkursowej. 

 

 

VIII. Przebieg konkursu  

1. Każda grupa wieńcowa zgłaszająca wieniec do Konkursu otrzyma tabliczkę z podpisem grupy 

wieńcowej w dniu 15 sierpnia 2020 roku na placu przed kościołem.  

2. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów przyjazdu na miejsce uroczystości dożynkowych 

i transportu wieńca zgłoszonego do Konkursu, jak również żadnych innych kosztów z tym 

związanych.  

3. Wieniec należy dostarczyć na plac przed Kościołem w Rzeczycy Ziemiańskiej w dniu 15 

sierpnia 2020 roku do godziny 11.30.  

4. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych wieńców w dwóch kategoriach: tradycyjnej i 

współczesnej poprzez wskazanie trzech najładniejszych wieńców i przyznanie w każdej 

kategorii I, II i III miejsca. Pozostałym wieńcom Komisja konkursowa przyzna wyróżnienia. 

5. Po dokonaniu oceny wieńców przez Komisję konkursową i zakończonej mszy świętej zostaną 

ogłoszone wyniki Konkursu oraz nastąpi wręczenie nagród.  

6. Odbiór wieńców będzie mieć miejsce w dniu 15 sierpnia 2020 roku od godziny 15.00 po 

zakończeniu mszy świętej, prezentacji wieńców i uroczystości wręczenia nagród w Konkursie.  

7. Z przebiegu Konkursu zostanie sporządzony protokół przez Komisję konkursową.  



 

 

IX. Nagrody  

1. Organizator przewiduje dla laureatów Konkursu nagrody finansowe. 

2. Dla pozostałych uczestników Konkursu organizator przewiduje wyróżnienia finansowe.  

3. Laureaci i pozostali uczestnicy Konkursu nie mają prawa wnoszenia roszczeń co do 

wysokości otrzymanych nagród i wyróżnień finansowych.  

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.  

 

 

X. Ochrona danych osobowych 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym przetwarza dane osobowe osób biorących 

udział w Konkursie.  

2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu i 

oznacza w szczególności:  

a) nazwisko i imię osoby zgłaszającej wieniec;  

b) adres; 

c) telefon i adres e-mail.  

3. Kategoria osób, których dane dotyczą to osoby biorące udział w Konkursie.  

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.  

5. Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym oświadcza, że jest Administratorem danych 

osobowych.  

6. Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym zobowiązuje się do:  

a) podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, zgodnie z rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 

04.05.2016); 

b) zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację 

osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 

przetwarzania; 

c) realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, od których zbiera dane osobowe.  

 

 

XI. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na:  

1) Wykorzystanie wizerunku uczestników, ich postaci w publikacjach promocyjnych, katalogach 

reklamowych, ulotkach, w druku, w dowolnym nakładzie oraz na stronach internetowych 

organizatorów Konkursu. 

2) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej dowolną techniką, w tym utrwalenie audiowizualne 

(analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo, dyskach komputerowych i innych z zapisem 

cyfrowym, w sieci w tym w Internecie oraz na digitalizację do celów archiwalnych. 

3) Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno w zakresie 

praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych w stosunku do 

organizatorów Konkursu.  

 

 

XII. Uwagi końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian 

w niniejszym Regulaminie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

3. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych:  

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 

Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży 

e-mail: goktrzydnik@o2.pl 

tel. 15 873 18 26 

 
 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu na Wieniec Dożynkowy Gminy Trzydnik Duży  

 

  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Trzydnik Duży” 
Rzeczyca Ziemiańska, 15 sierpnia 2020 roku (sobota) 

 

 

Nazwa grupy wieńcowej 

 

 

 

 

 

Adres 

 

 

 

 

 

Kategoria - zaznaczyć „x” 

wieniec tradycyjny wieniec współczesny 

 

 

 

 

 

Krótki opis wieńca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych                                                            

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

uprzejmie informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z 

siedzibą: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 



2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl, adres do 

korespondencji: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji Konkursu Wieńca 

Dożynkowego Gminy Trzydnik Duży na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu 

określonym  w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

4) Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 

6) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane 

dotyczą). 

7) Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. 

9) Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Konkursu 

nie podlega on decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.    

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu na Wieniec Dożynkowy Gminy 

Trzydnik Duży oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku członków grupy 

wieńcowej przez organizatora Konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Możliwe formy 

rozpowszechniania wizerunku to publikacja: na stronach internetowych i portalach społecznościowych 

organizatora Konkursu, w Gazecie Trzydnickiej oraz portalu www.ias24.eu 

 

 

 

 
........................................................... 

czytelny podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w Konkursie należy zgłosić osobiście, listownie lub e-mailem (skan) do dnia 10 sierpnia 2020 roku:  

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 

Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży 

e-mail: goktrzydnik@o2.pl 

tel. 15 873 18 26 

 

 

mailto:inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl


 
Załącznik Nr 1  

do Regulaminu Imprezy Plenerowej Dożynki Gminno-Parafialne w Rzeczycy Ziemiańskiej 

 
 

 

 

 

PROGRAM IMPREZY PLENEROWEJ 
Dożynki Gminno-Parafialne w Rzeczycy Ziemiańskiej 

 
 
 
 

 
Termin:  15 sierpnia 2020 r. 
Miejsce:   Kościół w Rzeczycy Ziemiańskiej 

                 Plac przy Remizie OSP w Rzeczycy Ziemiańskiej 
Organizator:  Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Duży 

 
 
 

 

11.30  
Zbiórka grup wieńcowych przed Kościołem 
 

 

12.00 - 13.00  
Msza święta w intencji rolników w Kościele  

 

 

13.15 - 13.30  
Korowód dożynkowy 
 

 

13.30 - 14.30  
Hymn narodowy  
Uroczyste przekazanie chleba przez starostów dożynek 
Wystąpienie Wójta Gminy Trzydnik Duży 

Wystąpienie zaproszonych gości  
Ogłoszenie wyników  konkursu „Najładniejszy wieniec dożynkowy”  
 

 

14.45  
Zakończenie Dożynek Gminno-Parafialnych 



Załącznik Nr 2  
do Regulaminu Imprezy Plenerowej Dożynki Gminno-Parafialne w Rzeczycy Ziemiańskiej 

 

 

 

 

Wykaz osób reprezentujących Organizatora w sprawach bezpieczeństwa  

podczas Imprezy Plenerowej „Dożynki Gminno-Parafialne” w Rzeczycy Ziemiańskiej  

w dniu 15.08.2020 r. 

 
 

 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Zakres obowiązków 

 

    Piotr Pizoń 

 

 

Kierownik do spraw bezpieczeństwa 

Osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie trasy i miejsca imprezy 

 

     

    Renata Szostak 

 

 

Osoba do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych 

procedur oraz stałego kontaktu z służbami sanitarnymi i medycznymi. 

 

 



Załącznik Nr 3 
do Regulaminu Imprezy Plenerowej Dożynki Gminno-Parafialne w Rzeczycy Ziemiańskiej 

 

 

 

 

 

Wykaz telefonów do podmiotów, z którymi niezbędny jest kontakt  

w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem w okresie pandemii COVID-19 

podczas Imprezy Plenerowej „Dożynki Gminno-Parafialne” w Rzeczycy Ziemiańskiej 

15.08.2020 r. 

 

 

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku   
tel. 81 884 36 73, 507 188 942 

 

Najbliższy oddział zakaźny 
tel. 81 534 94 18 

 

Pogotowie ratunkowe  
tel. 999 

 

Numer alarmowy  
tel. 112 

 

Infolinia w sprawie koronawirusa  
tel. 800 190 590 
 


