
Załącznik do Uchwały nr 606/36122 
Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 14 czerwca 2022 r. 

Regulamin Konkursu 

„Najlepsza Prezentacja Powiatu” 

podczas Pomorskiego Święta Plonów- Dożynek Województwa 
17-18 września 2022, Debrzno 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Najlepsza 

Prezentacja Powiatu”, zwany dalej Konkursem. 

1.2 Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie, zwane dalej 

Organizatorem. 

1.3 Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 17-18 września 2022 r. w Debrznie 

podczas Pomorskiego Święta Plonów- Dożynek Województwa, zwanych dalej 

Dożynkami. 

1.4 Ogłoszenie o Konkursie wraz z Regulaminem dostępne będzie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

2. Cel Konkursu 

2.1. Organizacja Konkursu ma charakter regionalny. 

2.2. Cele konkursu to: 

2.2.1. Aktywizacja mieszkańców na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie 

rozwoju i promocji ich terenów; 

2.2.2. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji i obyczajów regionalnych; 

2.2.3. Promocja produktów tradycyjnych, lokalnego rzemiosła i twórczości ludowej; 

2.2.4. Budowanie otwartej wspólnoty regionalnej korzystającej z wartości 

pomorskiej kultury, dziedzictwa i tradycji regionu. 
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3. Adresaci Konkursu 

Konkurs jest skierowany do powiatów z terenu województwa pomorskiego, które 

przygotują prezentację, w tym stoisko wystawiennicze w Miasteczku Powiatów oraz 

program artystyczny, podczas Dożynek. 

4. Warunki udziału w Konkursie 

4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie wymaganych 

dokumentów oraz czynny udział w Dożynkach. 

4.2. Formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, 

powinien zawierać krótki opis planowanej prezentacji (np. co znajdzie się na stoisku, 

jaki rodzaj programu artystycznego zaproponuje powiat). Reprezentacja powiatu nie 

powinna liczyć więcej niż 10 osób. 

4.3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 9  l i p c a  2 0 2 2  r. Decyduje data wpływu do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

4.4. Zgłoszenia w imieniu powiatu może dokonać starosta powiatu. 

4.5. Do Konkursu można zgłosić tylko jedną prezentację z danego powiatu. 

4.6. Stoiska wystawiennicze mają mieć charakter promocyjny (niekomercyjny). 

5. Przebieg Konkursu 

5.1. Za przeprowadzenie Konkursu odpowiedzialny jest Departament Środowiska i 

Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

5.2. Oceny merytorycznej zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Marszałka Województwa Pomorskiego. 

5.3. Kryteria oceny merytorycznej: 

5.3.1. Aranżacja stoiska (oryginalność, innowacyjność) 0-10 pkt 

5.3.2. Zaangażowanie mieszkańców w realizację prezentacji 0-10 pkt 

5.3.3. Promocja powiatu (tradycji, historii, rozwoju) 0-10 pkt 

5.3.4. Program artystyczny 0-10 pkt 

6. Nagrody 

6.1. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I- III miejsca.  

6.2. Laureaci otrzymają statuetki i pamiątkowe dyplomy. 

6.3. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne. 
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7. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie 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  - RODO informuję, że: 

7.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa 

Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane 

kontaktowe to: dros@pomorskie.eu , tel. (58) 32 68 659/320. 

7.2 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 

(58) 32 68 518. 

7.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji Konkursu 

na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO (tj. interesu publicznego) w związku z ustawą z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2022.547 t.j.); archiwizacji 

na podstawie art.6 ust. 1 c) RODO (tj. obowiązku prawnego) zgodnie z ustawą z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; publikacji danych 

zgodnie z udzieloną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO 

7.4 Pani /Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi 

związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym 

usługi informatyczne).Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy 

z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym 

informację publiczną Pani/Pana dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu 

taką informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.  

7.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia 

obowiązującego nas okresu archiwizacji. 

7.6 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w każdym czasie Konkursu 

wysyłając e-mail na adres dros@pomorskie.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

7.7 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7.8 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie. 

Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 
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8. Postanowienia końcowe 

8.1. Organizator zapewnia infrastrukturę i powierzchnię wystawienniczą. Uczestnicy 

Konkursu ponoszą koszty związane z przygotowaniem prezentacji, w tym koszty 

pobytu i transportu.  

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu 

spowodowane czynami przestępczymi, zabronionymi, niedozwolonymi lub 

wywołane siłą wyższą. 

8.3. Reprezentacja powiatu ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich (w tym 

uczestników Dożynek) za wszelkie szkody na osobach i mieniu wynikłe z działań 

reprezentacji powiatu oraz osób czynnych na ich stoiskach. Reprezentacja powiatu 

zwalnia w tym zakresie Organizatora z odpowiedzialności i zobowiązuje się 

wystąpić po stronie Organizatora we wszelkich postępowaniach, które mogą być 

prowadzone wobec Organizatora z tytułu działania lub zaniechania reprezentacji 

powiatu. 

8.4. Zabronione jest naruszanie praw autorskich w zakresie planowanej prezentacji. 

8.5. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć wykonanych 

przez Organizatora podczas Dożynek oraz nieodpłatne powielanie i 

wykorzystywanie do celów informacyjnych i marketingowych związanych z 

działaniami promującymi Konkurs. 

8.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego 

Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. 

Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi 

zmianami. 

8.7. Organizator zastrzega  sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania, 

zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn. 

8.8. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 


