
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU  

W KONKURSIE NA 

 „NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK 

ŚWIĘTOJAŃSKI” 

Organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Marklowicach  

Regulamin Konkursu 

1. Celem konkursu jest podtrzymanie i kultywowanie lokalnej tradycji. 

2. Konkurs jest kierowany dla wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Marklowice 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

zgłoszenie się z gotowym wiankiem do komisji konkursowej w celu nadania numeru 

wiankom w dniu: 20.06.2021 r. w godzinach: 17.00 – 18.00 

(Komisja konkursowa czekać będzie w grocie na „Słonecznej Wyspie”) 

4. Wymogi formalne: 

- wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego      

  według tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałęzie, liście, zioła, itp.), 

- wianek powinien mieć trwale przymocowaną jedną świecę  

- powinien utrzymać się na wodzie   

- średnica wianka powinna wynosić do 25 cm, 

- wianek powinien mieć nadany numer przez komisję konkursową 

5. Wianki do których zostały wykorzystane sztuczne materiały nie będą brane pod uwagę w 

konkursie! 

6. Kryterium oceny: dobór materiałów, zgodność z wymogami regulaminu, ogólne wrażenie 

artystyczne, estetyka wykonania. 

7. Wianki oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu 

8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 20.06.2021 r.  

ok. godz. 19.00 na scenie w trakcie imprezy. 

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, zdjęcia  

i informacji o laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z 

przebiegu imprezy zamieszczanych w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych. 

10. Udział w konkursie oznacza akceptację zasad oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych których administratorem jest  Koło Gospodyń Wiejskich w Marklowicach z 

siedzibą w Marklowicach 44-321, ul. Wyzwolenia 154 zebrane dane osobowe będą 

przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

11. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym Regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu. 

 


