
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr +0 /2022
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
zdnia 1-44. 2022r.

Regulamin „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wigilijnych"

§1
Cele Prezentacji

Zachowanie tradycji wigilijnych.
Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji
kulturowej związanej z obrzędami i tradycją okresu Świąt Bożego Narodzenia.

§2
Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem Prezentacji może być każde koło gospodyń wiejskich z terenu

województwa dolnośląskiego.
Z terenu jednego powiatu może być zgłoszone jedno koło gospodyń wiejskich.
Decyduje kolejność zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego.
Dopuszcza się możliwość udziału więcej niż jednego koła gospodyń wiejskich
z jednego powiatu w sytuacji, gdy przesłane zgłoszenia nie będą przekraczały
maksymalnej liczby zgłoszeń w „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wigilijnych".
Decyduje kolejność zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej, wydrukowanej
i podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa, która jest załącznikiem do niniejszego
regulaminu.

83
Zasady

Prezentacja odbędzie się 17 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 w Galerii Nowy Rynek
w Jeleniej Górze, przy ulicy Podwale 25.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego odpowiada za nabór zgłoszeń.
Nabór uczestników rozpoczyna się w dniu zamieszczenia informacji na stronie

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i kończy się
5 grudnia 2022 roku.



4. Wszystkie uczestniczące w Prezentacji koła gospodyń wiejskich przygotowują
tradycyjne potrawy wigilijne, dbając o odpowiednie podanie i dekorację potraw oraz

aranżację stołów.
5. Liczba zespołów ludowych uczestniczących w wydarzeniu jest ograniczona.

Do Prezentacji może zostać zgłoszonych maksymalnie 6 zespołów wykonujących pieśni
ludowe (przynależne do uczestniczących w Prezentacji kół gospodyń wiejskich).

6. Liczba zgłoszeń w „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wigilijnych" jest ograniczona
i nie może przekroczyć 26.

7. Pierwszeństwo zgłoszenia mają koła gospodyń wiejskich, które dotychczas
nie uczestniczyły w Prezentacji.

8. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu, wraz z ewentualną krótką charakterystyką zespołu
ludowego należy przesłać w wersji papierowej na adres: Urząd Marszałkowski

Województw Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław,
z dopiskiem „Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wigilijnych" lub skan wypełnionej
oraz podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: patrycija.stec@dolnyslask.pl do 5 grudnia 2022 roku.

9. Zgłoszenia przyjmuje Patrycja Steć, telefon kontaktowy: 71/ 770 44 69.

54
Upominki

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz fpominki.



Załącznik do regulaminu

„Prezentacji Tradycyjnych
Stołów Wigilijnych"

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

„PREZENTACJA TRADYCYJNYCH STOŁÓW WIGILIJNYCH"

1. Nazwa koła gospodyń wiejskich:

2. Imię i nazwisko przewodniczącej koła gospodyń wiejskich:

3. Adres do korespondencji:

ulica nr budynku/lokalu kod pocztowy

poczta powiat

4. Telefon

5. E-mail

6. Krótka charakterystyka zespołu ludowego (jeśli dotyczy)

7. Zgłoszenie koła gospodyń wiejskich do konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę
bożonarodzeniową":

TAK NIE



Treść klauzuli informacyjnej: zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej rozporządzeniem RODO,
organizator oświadcza, że:

1)

2)

3)

4)

8)

9)

Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. E-mail Inspektora Ochrony
Danych - inspektor umwad.pl.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym zarządzeniu i załącznikach do niego.
Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. RODO, tj. :

realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny
do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród oraz w celu późniejszej archiwizacji.
Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu.
Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
Podanie danych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

Miejscowość i data Podpis zgłaszającego


