
ZARZĄDZENIE NR 42/2022 
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa oraz regulaminów konkursów obowiązujących podczas 
Dożynek Gminno-Parafialnych w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 roku 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 i 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2022 poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadzam Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas Dożynek Gminno-Parafialnych  
w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Osobom, które zamierzają przebywać na imprezie wymienionej z ust. 1 udostępniam "Informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych  w związku z organizacją Dożynek Gminno-Parafialnych 
w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r." w brzmieniu stanowiącym załacznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Osobom, które zamierzają uczestniczyć w konkursach, które odbędą się w czasie imprezy wymienionej 
z ust. 1 udostępniam "Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  dla uczestników w konkursach 
na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r." w brzmieniu stanowiącym 
załacznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 2. 1. Ogłasza się dla mieszkańców Gminy Stanisławów Konkurs pn. „Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec 
Dożynkowy Gminy Stanisławów w 2022 roku". 

2. Ustala się Regulamin konkursu pn. „Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Gminy 
Stanisławów w 2022 roku" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Ogłasza się dla  uczestników Dożynek Gminno-Parafilanych w Stanisławowie konkurs pn. „Bieg 
uliczny”.  

2. Ustala się Regulamin konkursu pn. „Bieg uliczny" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 1. Ogłasza się dla  uczestników Dożynek Gminno-Parafilanych w Stanisławowie "Konkurs na 
najlepszą potrawę regionalną”.  

2. Ustala się Regulamin "Konkursu na najlepszą potrawę regionalną” w brzmieniu stanowiącym załącznik 
nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. 1. Ogłasza się dla  uczestników Dożynek Gminno-Parafilanych w Stanisławowie "Konkurs na 
najsilniejszą wieś”.  

2. Ustala się Regulamin "Konkursu na najsilniejszą wieś" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wojt 
 
 

Kinga Anna Sosińska 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas Dożynek Gminno-Parafialnych 
w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejsze zasady bezpieczeństwa (zwane dalej „Regulaminem”)  kierowane są do wszystkich osób, które 
w czasie trwania dożynek Gminno-Parafialnych w Stanisławowie (zwane dalej „Imprezą”) 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. 

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na Imprezie 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. 

II.  ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY: 

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Gminy Stanisławów, 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 nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w 
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony, 
przedstawicieli Organizatora i strażaków OSP mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

4. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione, znajdujące 
się na liście zatwierdzonej przez Organizatora osób biorących udział w występach na estradzie lub  
zaproszonych gości. 

5. Zakazane jest: 

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na 
terenie Imprezy, 

b) jakiekolwiek działanie, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie Imprezy, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, 

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy. 

6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych, 

c) wyrobów pirotechnicznych, 

d) napojów alkoholowych, 

e) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

8. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. 

9. Zakazuje się wjazdu na teren Imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych w godz. 11.00-22.00, 
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10. Zakaz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 
zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy oraz na drogach dojazdowych. 

11. Stoiska handlowe, które uzyskały stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej 
w trakcie Imprezy, zobowiązane są do posiadania własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich 
punktach, pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym oraz usunięcia 
wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności. 

12. Organizator nie zapewnia przyłącza prądu. 

13. Służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracownicy agencji ochrony osób 
i mienia, legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób  i mienia (zwanej dalej „Ustawą”) do: 

a) ustalania uprawnień do przebywania na terenie Imprezy oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich 
tożsamości, 

b) wezwania osób do opuszczenia terenu Imprezy w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania 
na terenie chronionego obszaru albo stwierdzenia zakłócania porządku; 

c) ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób 
oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu 
niezwłocznego oddania tych osób Policji; 

d) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa  
w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b   i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a   i pkt 13   ustawy  
z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165, z 2014 r. 
poz. 24 i 1199 oraz z 2016 r. poz. 904). 

14. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe 
przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą 
w niej udział na własne ryzyko. 

15. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie 
Imprezy i jest wyraźnie oznakowany. 

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

a) kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas trwania Dożynek Gminno-Parafialnych 
w Stanisławowie powinien niezwłocznie: 

- powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – 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 Komendant Gminny OSP RP  druh 
Tomasz Wiącek, 

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. 

17. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy oraz 
sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, 
a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 
promocyjnych. 
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18. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne gadżety 
dotyczące Imprezy będą wydawane wyłącznie w specjalnie wyznaczonym przez Organizatora punkcie. 

19. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator. 

20. 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. 

21. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

-  na stronie internetowej Organizatora, tj. https://www.stanislawow.pl   

- przy wejściu na teren Imprezy, 

22. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

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

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały czas trwania imprezy, tj. 
w dniu 14 sierpnia 2022 r. 

III.  Zasady przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w Imprezie zawiera załącznik nr 
2 do zarządzenia. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  w związku z organizacją 
Dożynek Gminno-Parafialnych w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. 

W związku z realizacją wymogów 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) (zwane dalej ”RODO”), Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

1. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów mający siedzibę 
w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul. Rynek 32 – zwany dalej „Administrator”. 

2. Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych zwanego dalej „IOD” wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan 
kontaktować: pocztą tradycyjną na adres: IOD, Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów; 
pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@stanislawow.pl 

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora, 
w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa Dożynek 
Gminno-Parafialnych w Stanisławowie, dodatkowo utrwalony wizerunek  uczestnika imprezy może zostać 
wykorzystany w celu promocji imprezy i Gminy Stanisławów. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Pana/Pani dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa oraz organom publicznym. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących 
zadania na zlecenie Administratora. Utrwalony wizerunek uczestnika Dożynek Gminno-Parafialnych 
w Stanisławowie może zostać upubliczniony za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym mediów 
społecznościowych i na stronie internetowej w celu promocji imprezy i Gminy Stanisławów. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Dożynek Gminno-Parafialnych 
w Stanisławowie, a następnie przez czas promocji imprezy i Gminy Stanisławów. 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe 
lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 
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Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  dla osób uczetniczących w konkursach 
na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. 

 W związku z realizacją wymogów 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) (zwane dalej ”RODO”), Administrator informuje o zasadach oraz 
o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

1. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów mający siedzibę 
w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul. Rynek 32 – zwany dalej „Administrator”. 

2. Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych zwanego dalej „IOD” wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan 
kontaktować: 

a) pocztą tradycyjną na adres: IOD, Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, 

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@stanislawow.pl   

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora, 
w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. osoba, której 
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursów  (dalej zwanego "konkursem") organizowanego podczas Dożynek Gminno-Parafialnych 
w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. oraz promocji imprezy i Gminy Stanisławów. 

4. Odbiorcy danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane członkom komisji powołanej przez Administratora, 
fundatorom nagrody w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagrody oraz 
osobom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie organizacji i zapewnienia 
bezpieczeństwa imprezy. Administrator może ujawnić na podstawie zgody dane osobowe w zakresie: imię, 
nazwisko, miejscowość i w przypadku wyrażenia zgody wizerunek uczestnika w celach ogłoszenia i publikacji 
informacji o uczestnikach i laureatach konkursu w czasie trwania imprezy oraz dokumentowania konkursu 
i opublikowania wyników konkursu oraz informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursów za 
pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia Dożynek Gminno-Parafialnych 
w Stanisławowie, a następnie przez okres niezbędny do rozliczenia i promocji imprezy celach 
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO. 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe 
lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 
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Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie, 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak  możliwości wzięcia udziału w konkursie 
organizowanym podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Stanisławowie w dniu 29 sierpnia 2021 r. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

Regulamin Konkursu pn. „Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Gminy Stanisławów w 2022 
roku" 

I.  ORGANIZATORZY: 

Gmina Stanisławów 

II.  MIEJSCE KONKURSU: 

Boisko sportowe przy ul. Armii Krajowej 

III.  TERMIN KONKURSU: 

14.08.2022 r. 

IV.  CELE KONKURSU: 

1. Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją. 

2. Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji regionalnych związanych ze świętem plonów. 

3. Popularyzacja twórczości artystycznej oraz rozbudzenie zainteresowań tradycją ludową. 

4. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy jako głównego rekwizytu obchodów 
święta pionów. 

V.  UCZESTNICTWO: 

1. Wykonawcą wieńca może być: sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, zespół ludowy lub inna 
organizacja bądź stowarzyszenie działające w danej wsi bądź osoby prywatne z terenu Gminy Stanisławów. 

2. Wykonawcy mogą zgłosić do konkursu po jednym wieńcu dożynkowym, który formą i użytym 
materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych, występujących na terenie województwa 
mazowieckiego. 

3. Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie jest zgłoszenie 
się do konkursu do dnia 14.08.2022 r. do godz. 12:00. Obowiązkowe jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenia można zostawiać 
w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów, w godzinach otwarcia Urzędu lub w dniu dożynek 
w wyznaczonym miejscu. 

4. Zgłoszenia wieńca do konkursu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. 

5. Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 

6. Delegacja jest zobowiązana do dostarczenia wieńca dożynkowego do kościoła Parafialnego pw. Jana 
Chrzciciela i Stanisława Biskupa w Stanisławowie na mszę świętą dnia (dzień dożynek) 14.08.2022 r. do godz. 
11:00. 

7. Delegacja jest zobowiązana do uczestniczenia w korowodzie dożynkowym na boisko szkolne 
w Stanisławowie. 

VI.  KATEGORIE: 

W roku obecnym ocena wieńców zostanie dokonana w podziale na dwie kategorie : 

1. „Dzieci" - wykonane przez dzieci do 14 roku życia. 

2. „Dorośli" - wykonane przez dorosłych lub młodzież powyżej 14 roku życia. 

VII.  KOMISJA KONKURSOWA: 

1. Oceny wieńców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
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2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z oceny wieńców wraz z uzasadnieniem. 

VIII.  KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH WIEŃCÓW: 

1. Wieńce dożynkowe będą oceniane wedle skali od 1 do 5 punktów w każdej kategorii: 

1) wykorzystanie płodów rolnych z tegorocznych plonów (kłosy, zboża, ziarno, słoma, zioła, warzywa, 
owoce, kwiaty, itd.); 

2) estetyka i poziom wykonania (kompozycja kształt, kolorystyka); 

3) elementy symboliki i tradycji ludowej; 

4) technika wykonania wieńca oraz stopień trudności; 

5) ogólny wyraz artystyczny. 

Maksymalnie w tej kategorii można uzyskać 25pkt. 

2. Punkty ujemne można uzyskać za: 

1) używanie materiałów plastikowych, styropianowych, metalowych, sztucznych kwiatów -5pkt; 

2) Wykorzystywanie elementów z wieńców z lat ubiegłych -5pk; 

3) Wykorzystanie roślin pod ochroną - DYSKFALIFIKACJA. 

3. Ilość punktów będzie decydowała o uzyskaniu I, I! lub lii miejsca w konkursie, a w przypadku uzyskania 
przez poszczególne wieńce dożynkowe takiej samej ilości punktów, przewodniczący zarządzi dodatkowe 
głosowanie i członkowie komisji jeszcze raz poddadzą ocenie tyko te wieńce, które uzyskały taką samą ilość 
punktów, by ustalić ostateczny werdykt. 

IX.  WYNIKI KONKURSU 

1. Wyniki konkursu ogłoszone będą 14.08.2022 r. na scenie, po rozstrzygnięciu konkursu. 

2. W kategorii „Dorośli" organizator przewiduje I, lI i III nagrodę oraz wyróżnienia. 

3. W kategorii „Dzieci" organizator przewiduje wyróżnienia. 

4. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody finansowe. 

X.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  w związku z organizacją Dożynek Gminno-
Parafialnych w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. zawiera załacznik nr 3 do zarządzenia. 

XI.  UWAGI KOŃCOWE: 

1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, ani też członkowie ich organów 
zarządzających, ani podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu. 2. Zakaz 
dotyczy też członków najbliższych rodzin wymienionych osób (małżonków, krewnych i powinowatych w linii 
prostej), a także rodzeństwa. 

3. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym 
regulaminie i w pełni je akceptują. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 25 757 58 58 - Urząd Gminy Stanisławów. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 4 

Karta zgłoszenia do konkursu pn. „Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy 
Gminy Stanisławów w 2022 roku" 

1. Nazwa miejscowości, z której pochodzi wieniec dożynkowy:……………………………………………. 

2. Kategoria (zaznaczyć właściwe): 

 

 dzieci  

 dorośli 

3. Reprezentant grupy - osoba koordynująca udział w konkursie i upoważniona przez grupę do otrzymania 
nagrody pieniężnej: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………. 

Miejscowość: …………………………………………………………… 

Oświadczenia uczestników konkursu 

4. Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu konkursu pn. „Najpiękniejszy Tradycyjny 
Wieniec Dożynkowy Gminy Stanisławów w 2022 roku" 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku: 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Stanisławów mającego siedzibę 
w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul. Rynek 32, na zasadach określonych w rozporządzeniu 
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 moich/mojego dziecka*) danych osobowych w związku 
z udziałem w konkursie pn. „Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Gminy Stanisławów w 2022 
roku" 

b) wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*) w celach przeprowadzenia konkursu 
pn. „Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Gminy Stanisławów w 2022 roku", którego 
organizatorem jest Wójt Gminy Stanisławów oraz promocji imprezy i Gminy Stanisławów. 

Jestem świadoma/y przysługujących mi praw wymienionych w klauzuli informacyjnej, która znajduje się 
w regulaminie konkursu pn. „Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Gminy Stanisławów w 2021 
roku" 

Osoby wchodzące w skład grupy wieńcowej (maksymalnie 10 osób): 

Zgody 
(zaznaczyć 
znakiem X) 

Lp. Imię i nazwisko Wiek 

a) b) 

Podpis uczestnika konkursu 
lub w przypadku osoby do 
lat 16 podpis rodzica lub 

opiekuna prawnego 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

.......................................... .…………………………………………………. 
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(miejscowość, data)     (czytelny podpis reprezentanta grupy) 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 42/2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

Regulamin biegu ulicznego organizowanego 
podczas dożynek Gminno-Parafialnych 

1. Cel imprezy 

Uświetnienie uroczystości dożynkowych Gminy Stanisławów. Popularyzacja biegów masowych na terenie 
Gminy Stanisławów, jako ogólnodostępnej formy rekreacji fizycznej. 

2. Organizatorzy 

Wójt Gminy Stanisławów, 

3. Termin i miejsce 

Bieg odbędzie się dnia 14 sierpnia 2022r. w godz. 12 50 - 13 30 

Zawodnicy muszą zgłaszać się na start do godz. 12 45. 

4. Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów na miejscu startu w godzinach 1100 – 1240. 

5. Dystans i trasa biegu 

Bieg zostanie rozegrany na dystansie 1100 m, oraz na dystansie 3300 m. Trasa biegu prowadzić będzie 
ulicami Stanisławowa. Trasa biegu zamknięta będzie dla ruchu kołowego od 1250  do godz.1330 . Zawodnicy, 
którzy nie ukończą biegu do godz. 1330  zobowiązani są do przerwania biegu. 

6. Warunki uczestnictwa 

- zgłoszenie uczestnictwa pełnoletniego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 
lub w przypadku osób niepełnoletnich na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu 
podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, 

- złożenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez zawodnika lub w przypadku osób do lat 16 przez 
rodzica lub opiekuna prawnego. 

Zgłoszenia i oświadczenia te będą podpisywane przy zapisie przed biegiem. 

7. Kategorie wiekowe 

I.  - 1 okrążenie  1100 m – osoby urodzone po 2008 roku  

II. - 1 okrążenie  1100 m – osoby urodzeni(one) w latach od 2006-2008 włącznie  

III. - 3 okrążenia  3300 m – zawodniczki i zawodnicy urodzeni przed 2006 r. 

Warunkiem dokonania klasyfikacji w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 3 zawodników. 
Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani. 

Kategorie biegu ulicznego zastały podane w załączniku nr 3 do regulaminu. 

8. Nagrody 

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród finansowe lub rzeczowych. W kategorii I przewidziano medale 
i dyplomy za udział. 

9. Opieka lekarska i zabezpieczenie trasy 

Nad bezpieczeństwem biegaczy czuwać będzie policja, straż pożarna oraz zapewniona będzie opieka 
medyczna. Zawody nadzorowane będą przez sędziego biegu ulicznego. Zawodnicy ponoszą pełną 
odpowiedzialność za udział w biegu ulicznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa 
nieszczęśliwych wypadków. 
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10. Sprawy finansowe 

Organizatorzy pokrywają koszty imprezy. 

11. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  w związku z organizacją Dożynek Gminno-
Parafialnych w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. zawiera załacznik nr 3 do zarządzenia. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5 

Karta zgłoszenia do biegu ulicznego (dla osoby pełnoletniej) 

Imię i nazwisko uczestnika  

Wiek   lat 

Miejscowość zamieszkania  

Oświadczenie uczestnika biegu ulicznego 

Ja niżej podpisany oświadczam, ze jestem osobą pełnoletnią i w Dożynkowym Biegu Ulicznym 
w Stanisławowie będę startował na własną odpowiedzialność, zdając sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń 
jakie mogą mnie spotkać na trasie biegu. Oświadczam, że jestem ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w biegu ulicznym. 

 Akceptuję regulamin biegu ulicznego. 

Stanisławów, .............................   .………………………………………………….  

(miejscowość, data)   (podpis uczestnika) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Stanisławów mającego siedzibę 

w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul. Rynek 32, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 moich danych osobowych w związku z udziałem w biegu ulicznym organizowanym 
podczas dożynek Gminno-Parafialnych, którego organizatorem jest Wójt Gminy Stanisławów. 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku  w celach przeprowadzenia w biegu ulicznym 

organizowanym podczas dożynek Gminno-Parafialnych, którego organizatorem jest Wójt Gminy Stanisławów. 

Jestem świadoma/y przysługujących mi praw wymienionych klauzuli informacyjnej stanowiącej załacznik nr 
3 do zarządzenia w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach w biegu ulicznego 
organizowanego podczas dożynek Gminno-Parafialnych w Stanisławowie. 

Stanisławów, ..................................  .……………………………………………….  

(miejscowość, data)       (podpis uczestnika) 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5 

Karta zgłoszenia do biegu ulicznego (dla osoby niepełnoletniej) 

Imię i nazwisko uczestnika  

Wiek   lat 

Miejscowość zamieszkania  

Oświadczenie uczestnika biegu ulicznego 

Ja niżej podpisany rodzic/opiekun prawny dziecka zezwalam na własną odpowiedzialność na udział mojego 
dziecka w Dożynkowym Biegu Ulicznym w Stanisławowie, zdając sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń 
jakie mogą spotkać moje dziecko na trasie biegu. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań 
zdrowotnych do brania udziału w biegu ulicznym. Oświadczam, że dziecko jest ubezpieczone od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

 Akceptuję regulamin biegu ulicznego. 

Stanisławów, ......................................  
 .………………………………………………….  

(miejscowość, data)   (podpis uczestnika) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Stanisławów mającego siedzibę 

w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul. Rynek 32, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 moich/mojego dziecka*) danych osobowych w związku z udziałem w biegu ulicznym 
organizowanym podczas dożynek Gminno-Parafialnych, którego organizatorem jest Wójt Gminy Stanisławów. 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*) w celach przeprowadzenia w biegu 

ulicznym organizowanym podczas dożynek Gminno-Parafialnych, którego organizatorem jest Wójt Gminy 
Stanisławów. 

Jestem świadoma/y przysługujących mi praw wymienionych w klauzuli informacyjnej stanowiącej załacznik 
nr 3 do zarządzernia w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach w biegu ulicznego 
organizowanego podczas dożynek Gminno-Parafialnych w Stanisławowie. 

Stanisławów, .....................................  .……………………………………………….  

(miejscowość, data)    (podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*) 

*) – niewłaściwe skreślić 
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 5 

Kategorie biegowe w biegu ulicznym dożynkowym 

1. Kategoria wiekowa I - najlepszy(sza) biegacz(ka). 

2. Kategoria wiekowa II - najlepszy(sza) biegacz(ka). 

3. Kategoria wiekowa III: 

1) I miejsce w biegu ulicznym; 

2) II miejsce w biegu ulicznym; 

3) III miejsce w biegu ulicznym; 

4) Najlepszy biegacz zamieszkały w gminie Stanisławów; 

5) Najlepsza biegaczka zamieszkała w gminie Stanisławów. 
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Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 42/2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ REGIONALNĄ 

Zasady konkursu 

§ 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Stanisławów, zwany dalej Organizatorem. 

§ 2. Celem konkursu jest: 

a) identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych, 

b) wyszukanie potraw regionalnych, mogących stać się wizytówką regionu, 

c) promocja potraw regionalnych, 

d) wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami, 

e) wspieranie lokalnej tożsamości. 

§ 3. Konkurs ma charakter otwarty i jest jednoetapowy. 

1. W konkursie mogą wziąć udział: 

a) podmioty z terenu gminy Stanisławów tj. gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, lokalne 
stowarzyszenia lub grupy nieformalne np. Koła Gospodyń  Wiejskich, 

b) osoby fizyczne. 

2. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć do organizatora w terminie do dnia 14 sierpnia do godz. 
12.00. Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Zgłoszona potrawa winna zostać zaprezentowana podczas trwania finału konkursu tj.  w dniu 14 sierpnia 
2022 roku podczas Dożynek gminnych na boisku sportowym  w Stanisławowie. 

4. Potrawy winny zostać dostarczone na własny koszt przez zgłaszającego w dniu 14 sierpnia 2022 r. do 
godziny 12.00.  

Przedmiot konkursu 

§ 4. 1. Przedmiotem konkursu są potrawy regionalne, które będą oceniane w następujących  kategoriach 

1) Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego 

a) Podkategorie: 

·Produkty i przetwory mięsne 

·Produkty i przetwory z ryb 

·Produkty mleczne 

·Miody 

2) Produkty regionalne pochodzenia roślinnego 

a) Podkategorie: 

·Przetwory owocowe 

·Przetwory warzywne 

·Produkty zbożowe 

·Wyroby cukiernicze 

3) Napoje regionalne 
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a) Podkategorie: 

·Napoje bezalkoholowe 

·Napoje alkoholowe 

4) Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. Farsze). 

2. Regionalne produkty powinny być związane  z obszarem geograficznym, charakteryzować się 
szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, 
z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie 
dostępnych, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz być od dawna znane 
w okolicy. 

Warunki uczestnictwa 

§ 5. 1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie potrawy regionalne. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie w/w Karty konkursowej. 

3. Karta dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy, a także na stronie internetowej organizatora: 
www.stanislawow.pl. 

4. Wszelkie produkty niezbędne do wykonania potrawy każdy zapewnia we własnym  zakresie. 

5. Niezbędny sprzęt oraz naczynia do przygotowania i prezentacji potraw uczestnicy konkursu 

zapewniają również we własnym zakresie. 

6. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie. 

7. Nie mogą w nim uczestniczyć pracownicy Organizatora, ani też członkowie ich organów zarządzających, 
ani podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu. Zakaz dotyczy też 
członków najbliższych rodzin wymienionych osób (małżonków, krewnych i powinowatych w linii prostej), 
a także rodzeństwa. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

Kryteria oceny zgłoszonych potraw 

§ 6. 1. Oceny zgłoszonych potraw dokona komisja powołana przez Organizatora składająca się 
z przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz organizatora. 

2. W konkursie ocenie podlegać będą potrawy regionalne związane regionem Mazowsza,  wytwarzane na 
małą skalę tradycyjnymi metodami i z lokalnych produktów. 

3. Oceniane będą: 

a) smak potrawy  (w skali 1-10 punktów) 

b) regionalność   (w skali 1-10 punktów) 

c) prezentacja potrawy  (w skali 1-  5 punktów) 

4. Zgłoszona potrawa może uzyskaćmaksymalnie 25 punktów.  

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

§ 7. 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas dożynek gminnych tj. w dniu 14 sierpnia 2022 r. 

2. W każdej z wymienionych kategorii organizator przewiduje nagrody finansowe lub rzeczowe za I, II oraz 
III miejsce. 

3. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczone zostaną nagrody rzeczowe. 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

Ochrona danych osobowych 
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§ 8. 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  w związku z organizacją Dożynek Gminno-
Parafialnych w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. zawiera załacznik nr 3 do zarządzenia. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6 

tytuł 

 
KONKURS NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ 

REGIONALNĄ 

 
2022 rok 

 
Do konkursu powinien być zgłoszony 

Produkt wytwarzany tradycyjnymi metodami, przy użyciu lokalnych surowców, posiadający tradycyjny skład 
oraz tradycyjną nazwę. Produkt o wyjątkowej jakości, dobrej renomie i innych cechach, wynikających ze 
specyfiki regionu. 
Przez żywnościowe produkty regionalne rozumiemy surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do 
bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw.   

 
KARTA ZGŁOSZENIA PRODUKTU (dla jednego produktu) 

 
Kategoria: produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego 
(zaznaczyć) 

 
   produkty i przetwory pochodzenia  roślinnego  
 

 
   napoje regionalne 
 

 
  inne produkty regionalne 
Nazwa produktu (historyczna, ludowa, obecnie używana) 
 

Nazwa regionu, z którego pochodzi produkt (zwyczajowa, historyczna). 
 

Opis produktu (cechy charakterystyczne, właściwości fizyczne, organoleptyczne itp.) 
 
 
 
 

Skład produktu (pochodzenie i charakterystyka surowców): 
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Obszar geograficzny wytwarzania produktu 
 
 
 

Dowody na oryginalność i związek z regionem (z czego wynika i co stanowi ten związek) 
 
 
 
 
 

Opis metody produkcji (metoda wytwarzania wskazująca na specyficzny charakter produktu) 
 
 

Specyfika produktu (cechy odróżniające zgłoszony produkt od innych podobnych produktów) 
 
 
 
 
Skala produkcji oraz obszar sprzedaży zgłoszonego produktu 
 
 
 
Inne informacje o produkcie 
 
 
DANE PRODUCENTA  (prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 
 
Imię i nazwisko zgłaszającego 
 
 
Nazwa firmy (jeśli dotyczy) 
 
 
Kod Miejscowość 
 
 

Numer telefonu 
 

 

Oświadczenia uczestników konkursu 

1. Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu konkursu na najlepszą potrawę regionalną. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku: 
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 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Stanisławów mającego siedzibę 
w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul. Rynek 32, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 moich/mojego dziecka*) danych osobowych w związku z udziałem w  konkursu na 
najlepszą potrawę regionalną. 

 
wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*) w celach przeprowadzenia konkursu  

na najlepszą potrawę regionalną którego organizatorem jest Wójt Gminy Stanisławów oraz promocji imprezy 
i Gminy Stanisławów. 

Jestem świadoma/y przysługujących mi praw wymienionych w Informacji dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych  dla uczestników w konkursach na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Stanisławowie w dniu 
14 sierpnia 2022 r." w brzmieniu stanowiącym załacznik nr 3 do zarządzenia. 

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

(miejscowość, data)     (czytelny podpis uczetnika/opiekuna prawnego*) 
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Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 42/2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

Regulamin konkursu na najsilniejszą wieś 

I. ORGANIZATORZY: 

Gmina Stanisławów 

II. MIEJSCE KONKURSU: 

ul. Armii Krajowej w Stanisławowie 

III. TERMIN KONKURSU: 

14.08.2022 r. 

IV. CELE KONKURSU: 

1. Wyłonienie drużyn, które najszybciej przeciągną na wyznaczonym odcinku samochód strażacki.. 

2. Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji regionalnych związanych ze świętem plonów. 

3. Integracja mieszkańców gminy poprzez wspólną zabawę i rywalizację. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Osoby, które nie ukończyły 18 – tu lat mogą uczestniczyć w konkursie jedynie za pisemną zgodą 
rodziców/opiekunów prawnych. 

2. W konkursie  startują drużyny w 8– mio osobowym składzie do końca rywalizacji – nie ma zawodników 
rezerwowych oraz nie ma możliwości wymiany zawodnika. 

3. Swoje drużyny mogą wystawiać sołectwa, grupy nieformalne, stowarzyszenia, przedstawiciele zakładów 
pracy, instytucji, służb mundurowych, grup zawodowych. 

4. Warunkiem udziału w rywalizacji, uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca 
w konkursie, jest zgłoszenie się do konkursu drużyny przed rozpoczęciem konkursu. 

5. Obowiązkowe jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

6. Zgłoszenia można zostawiać w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów, w godzinach otwarcia urzędu 
do dnia 12.08.2022 r. lub w dniu dożynek (14.08.2022 r) . do godz. 13.30  w wyznaczonym przez organizatora 
miejscu. 

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI 

1. Konkurencja polega na przeciągnięciu samochodu pożarniczego za pomocą przymocowanej do pojazdu 
liny na wyznaczonym przez Organizatora odcinku jezdni. 

2. Każda z drużyn wykonuje czynność przeciągnięcia pojazdu wyłącznie 1 raz bez możliwości powtórzeń. 

3. Z chwilą rozpoczęcia konkursu drużyna nie może dokywać zmian w składzie osób uczestniczących 
w konkursie. 

4. Uczestnicy konkursu uczestniczą w dowolnym obuwiu oraz nie mogą zakładać rękawiczek. 

5. Uczestnicy nie mogą owijać liny wokół dłoni rąk, tułowia jak również ciągnąć linę przodem przełożoną 
przez plecy. 

VII. ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI 

1. W Konkursie startują wyłącznie drużyny ośmio osobowe. 

2. Każda z drużyn rozpoczyna przeciąganie pojazdu ustawionego przednimi kołami na linii startowej. 
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3. Przed rozpoczęciem, wszyscy zawodnicy chwytają za linę przymocowaną do pojazdu i na sygnał 
sędziego (gwizdek) przeciągają samochód w stronę linii oznaczającej jako meta. 

4. Sędzia dla każdej drużyny mierzy czas od startu do momentu przekroczenia tylnymi kołami  pojazdu linii 
mety. 

5. Wygrywa ta drużyna, która uzyska najkrótszy czas. 

5. Organizator zezwala na puszczenie liny przez uczestnika, który z ważnych przyczyn był do tej czynności 
zmuszony np. kontuzja jeżeli pozostali członkowie grupy będą kontynuowali konkurencje. 

6. Jeśli sędzia stwierdzi złamanie przez zawodnika startującej drużyny któregokolwiek z zapisów 
regulaminu,  dyskwalifikuje drużynę tego zawodnika. 

VIII. WYNIKI KONKURSU 

1. Wyniki konkursu ogłoszone będą 14.08.2022 na scenie, po zakończeniu konkursu. 

2. Organizator przewiduje  nagrody za I, II i III miejsce. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  w związku z organizacją Dożynek Gminno-
Parafialnych w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. zawiera załacznik nr 3 do zarządzenia. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym 
regulaminie i w pełni je akceptują. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe 
podczas konkurencji. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty regulaminu. 

5. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia konkurencji. 

6. Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 25 757 58 58 - Urząd Gminy 
Stanisławów. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7 

Karta zgłoszenia 
do konkursu pn. "Konkurs na najsilniejszą wieś” 

1. Nazwa: sołectwa, grupy nieformalnej, stowarzyszenia, przedstawicieli zakładu pracy, instytucji, służb 
mundurowych, grup zawodowych, którą reprezentuje drużyna: 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Reprezentant grupy - osoba koordynująca udział w konkursie i upoważniona przez grupę do otrzymania 
nagrody: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………. 

Miejscowość: …………………………………… 

Oświadczenia uczestników konkursu 

Ja niżej podpisany oświadczam, ze w "Konkursie na najsilniejszą wieś" będę startował na własną 
odpowiedzialność, zdając sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń i urazów jakie mogą mnie spotkać. 
Oświadczam, że jestem ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie mam przeciwwskazań 
zdrowotnych do brania udziału w konkursie. 

3. Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu "Konkursu na najsilniejszą wieś” 

4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Stanisławów mającego siedzibę 
w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul. Rynek 32, na zasadach określonych w rozporządzeniu 
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 moich/mojego dziecka*) danych osobowych w związku 
z udziałem  "Konkursu na najsilniejszą wieś” 

b) wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*) w celach przeprowadzenia 
"Konkursu na najsilniejszą wieś”, którego organizatorem jest Wójt Gminy Stanisławów oraz promocji 
imprezy i Gminy Stanisławów. 

Jestem świadoma/y przysługujących mi praw wymienionych w klauzuli informacyjnej, która znajduje się 
w regulaminie  "Konkursu na najsilniejszą wieś” 

Osoby wchodzące w skład grupy to obowiązkowo 8 osób: 

Zgody 
(zaznaczyć 
znakiem X) 

Lp. Imię i nazwisko Wiek 

a) b) 

Podpis uczestnika konkursu 
lub w przypadku osoby do 
lat 16 podpis rodzica lub 

opiekuna prawnego 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.       

.......................................... .…………………………………………………. 

(miejscowość, data)      (podpis reprezentanta grupy) 

*) niepotrzebne skreślić 
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