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REGULAMIN KONKURSU„WIEŃCE, BUKIETY, ZIELNIKI” 

organizowanego w ramach projektu „Moc podmiejskich tradycji” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Wieńce, bukiety, zielniki” (zwanego dalej konkursem) jest Biblioteka 
Kraków z siedzibą w Krakowie (wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę 
Miejską Kraków, pod numerem 34) adres: pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, 
zwana w dalszej części Regulaminu organizatorem. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Moc podmiejskich tradycji” dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum 
Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022. 

3. Celem konkursu jest: 
1) pielęgnowanie lokalnych tradycji, 
2) propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej, 
3) pogłębienie wiedzy z zakresu botaniki w ramach obchodów Roku Botaniki, 
4) promocja postawy twórczej, 
5) integracja międzypokoleniowa, 
6) zachęcenie dzieci, rodziców, twórców ludowych, stowarzyszeń twórczych i regionalnych, kół 

gospodyń wiejskich do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach czytelniczo-kulturalnych 
Biblioteki Kraków, 

7) promocja czytelnictwa i Biblioteki Kraków jako miejsca otwartego na różne formy działalności. 
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zielnika, wieńca dożynkowego lub bukietu, zwanego dalej 

pracą konkursową. Projekt powinien być autorski, oryginalny i prezentowany po raz pierwszy. 
Prace oceniane będą w trzech kategoriach: zielnik, bukiet i wieniec. 

5. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi, a także do twórców ludowych, stowarzyszeń 
twórczych i regionalnych oraz kół gospodyń wiejskich z terenu województwa małopolskiego. 

6. Konkurs trwa od 1.07.2022 r. do 27.08.2022 r. 
7. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny w filiach Biblioteki Kraków oraz na stronie 

www.biblioteka.krakow.pl. 
§ 2. Zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 
1) wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia (zał. nr 1 dla rodzin lub zał. nr 2 dla twórców 

ludowych, stowarzyszeń twórczych i regionalnych oraz kół gospodyń) oraz wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1a dla rodzin lub zał. nr 2a dla twórców ludowych, 
stowarzyszeń twórczych i regionalnych oraz kół gospodyń), a także dobrowolne podpisanie 
zgody na publikację wizerunku (zał. nr 1b dla rodzin lub zał. nr 2b dla twórców ludowych, 
stowarzyszeń twórczych i regionalnych oraz kół gospodyń); 

2) wykonanie zielnika, tradycyjnego bukietu na Święto Matki Boskiej Zielnej lub tradycyjnego 
wieńca dożynkowego dowolną techniką, zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 3 niniejszego 
Regulaminu; 

3) przesłanie do 19 sierpnia 2022 r. na adres organizatora – konkursy@biblioteka.krakow.pl 
wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia, o której mowa w pkt. 1, 

4) złożenie pracy konkursowej do oceny jury 27 sierpnia 2022 roku w godzinach 10.30–12.00  
w Bibliotece Głównej przy ul. Powroźniczej 2, 
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5) stawienie się na ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród, które odbędzie się 27 sierpnia  
w czasie Etnopikniku. Niestawienie się jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie  
i z nagrody. 

2. Praca konkursowa powinna być wynikiem osobistej twórczości osób biorących udział  
w konkursie i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. 

3. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte  
w ust. 1. 

4. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

§ 3. Wymagania formalne pracy konkursowej 

Wymagania pracy konkursowej: 
1) oryginalna, autorska praca, wykonana przez rodzinę z przynajmniej jednym dzieckiem do  

18. roku życia lub wykonana przez twórcę ludowego, stowarzyszenie twórcze i regionalne albo 
koło gospodyń; 

2) wykonana z niebędących pod ochroną roślin, ziół, kwiatów lub ich części; 
3) wielkość zielnika nie powinna przekraczać formatu A4, jego objętość powinna wynosić od  

5–10 stron wraz z kartą tytułową; zielnik powinien zawierać kolekcję zasuszonych, 
różnorodnych roślin wraz z nazwą rośliny i jej krótkim opisem; 

4) bukiet powinien zostać wykonany z naturalnych materiałów: kwiatów, ziół, owoców, warzyw; 
ma mieć charakter tradycyjnego bukietu na Święto Matki Boskiej Zielnej; 

5) tradycyjny wieniec dożynkowy powinien być wykonany z naturalnych materiałów: kłosów 
zbóż, ziaren, słomy, warzyw, owoców, kwiatów, traw, wstążek, ozdób z bibuły. Elementy 
konstrukcyjne (np. podstawa, elementy łączące) również powinny być pochodzenia naturalnego; 

6) każda praca konkursowa powinna mieć przymocowany w sposób trwały kod pracy składający 
się z 6 cyfr i/lub liter. Ten sam kod należy wpisać na karcie zgłoszenia. 

§ 4. Zasady przyznawania nagród 

1. Organizator konkursu powoła komisję konkursową, która wyłoni laureatów w trzech kategoriach 
tematycznych, o których mowa w § 1 ust. 4. 

2. Komisja oceni prace konkursowe według następujących kryteriów: 
1) zgodność z tradycją w zakresie formy i użytych materiałów, 
2) wykorzystane materiały i technika wykonania, 
3) inwencja twórcza, 
4) estetyka wykonania. 

3. W każdej kategorii tematycznej zostaną przyznane I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 
4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma imienny dyplom, a laureaci nagrodzonych prac otrzymają 

nagrody rzeczowe. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
6. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie Etnopikniku zorganizowanego 

27 sierpnia 2022 r. w ogrodzie przy Bibliotece Głównej, ul. Powroźnicza 2. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca lub formy wręczenia nagród. 

§ 5. Postanowienia dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania zdjęć prac 
konkursowych z zachowaniem osobistych praw autorskich, w celach promocyjnych na stronie 
organizatora, profilu na portalu Facebook, Instagram, kanale YouTube, portalach: krakowczyta.pl 
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i w.bibliotece.pl, czasopiśmie „Informator Czytelniczo-Kulturalny Biblioteka Kraków”, wystawach 
organizowanych w filiach Biblioteki Kraków oraz materiałach konferencyjnych i szkoleniowych. 

2. Organizator nie zwraca kosztów materiałów oraz żadnych innych kosztów związanych  
z udziałem w konkursie.  

§ 6. Przetwarzanie danych 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu „Wieńce, bukiety, 
zielniki” jest Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
1) przeprowadzenia i realizacji konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”; 

2) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom komisji konkursowej, powołanej 

przez Bibliotekę Kraków. Dane osobowe zwycięzców konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej 
zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane: 
1) na stronie internetowej organizatora; 
2) na profilu organizatora w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube; 
3) na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl; 
4) w wydawnictwach Biblioteki Kraków; 
5) na prezentacjach multimedialnych służących jako materiał konferencyjny i szkoleniowy. 

4. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 
94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informuje, że spółka przystąpiła do 
programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: 
Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.  
W przypadku publikacji wizerunku w serwisie YouTube, dostawcą jest Google LLC. Zasady 
wykorzystania danych przez Google LLC, dostępne na stronie: https://policies.google.com/ 
privacy?hl=pl 

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 
przeprowadzenia i realizacji konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne 
zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej 
w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę Kraków oraz  
w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej 
niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte. 

6. Uczestnicy konkursu posiadają prawo: 
1) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza 
wycofanie udziału w konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: 
konkursy@biblioteka.krakow.pl lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany 
w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki Kraków; 
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2) do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych i / lub danych dziecka narusza 
przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 
Wyrażenie zgody uczestnika / opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, 
który będzie utrwalony podczas rozstrzygnięcia konkursu, jest dobrowolne i nie jest warunkiem 
niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, a konsekwencją jej niewyrażenia będzie brak 
możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez organizatora na wskazanych wyżej polach 
eksploatacji. 

8. Zakres przetwarzanych danych osobowych w konkursie obejmuje dane uczestników, w tym 
niepełnoletnich oraz dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią 
danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer 
telefonu, podpis. 

9. Dane uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji. 

10. Biblioteka Kraków nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane 
w § 6 ust. 2 Regulaminu. 

11. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę Kraków danych osobowych 
uczestnicy mogą kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych 
poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: iod@biblioteka.krakow.pl, 
korespondencyjnie na adres siedziby Biblioteki Kraków wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego 
Regulaminu lub osobiście w siedzibie Biblioteki (po wcześniejszym umówieniu wizyty) lub 
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-
spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Reklamacje związane z przebiegiem konkursu, które zawierają co najmniej imię, nazwisko  

i adres do korespondencji uczestnika (opiekuna prawnego uczestnika) składającego reklamację, jak 
również opis podstaw reklamacji, można składać w formie pisemnej na adres organizatora. 
Organizator wyśle odpowiedź na adres podany przez uczestnika w reklamacji w terminie  
14 (czternastu) dni od daty wpływu reklamacji. 

3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Działu Metodycznego  
i Projektów (konkursy@biblioteka.krakow.pl, 12 61 89 126) oraz filii Biblioteki Kraków. 
 

 
 


