Projekt finansowany ze środków „Lidera Zielonej Wielkopolski”

„Snutka Golińska – ocalić od zapomnienia”
§1
Sprawy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Nasza Wspólnota” im. ks. Szczepana Toboły
w Golinie ul. Wolności 38 63-200 Golina
2. Składanie prac konkursowych rozpocznie się od dnia 10.09.2019 r. do 31.10.2019 r.
Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 11.11.2019 r. w Domu Katolickim w Golinie.
3. Celem głównym jest:
a) kultywowanie i upowszechnianie tradycji haftu nasnuwanego tradycyjnego dla Goliny,
b) rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową,
c) popularyzacja najbardziej wartościowych i ciągle żywych tradycji haftu nasnuwanego,
d) wymiana wiedzy, doświadczeń pomiędzy twórcami, wzajemna inspiracja, podtrzymywanie
tradycji regionalnych,
e) wykorzystanie mobilnej aplikacji w tworzeniu haftu snutego.

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest dla wszystkich mieszkańców Ziemi Jarocińskiej w dwóch
kategoriach wiekowych: - do 35 lat ( rocznik 1984 i młodsi) oraz,
- powyżej 35 lat ( rocznik 1985 i starsi)
2. Osoby, które będą zainteresowane udziałem w konkursie , „Snutka Golińska – ocalić od
zapomnienia,” muszą dostarczyć własnoręcznie wykonany w technice haftu snutego produkt
rękodzielniczy. Wykonana praca powinna mieścić się w wymiarach od 30 do 100 cm.

Prace prosimy składać w dni robocze u sołtysa wsi Golina i Stefanów p. Ryszarda Żyto ul.
Wolności 46.
2. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny rękodzieła. Oceniane
będzie:
a) oryginalność pomysłu 0 –5 pkt.
b) precyzyjność i estetyka wykonania 0 –5 pkt.
c) zawarcie elementów charakterystycznych haftu snutego 0 – 10 pkt.
3. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność
organizatora konkursu.

§3
Zasady Konkursu
1. Oceny rękodzieła w wyznaczonym dniu dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.
2. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za I,II i III miejsce w formie vouchera.
Dla pozostałych uczestników konkursu organizator przewidział upominki za udział.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 11.11.2019r. o godz. 16.00
podczas spotkania w Domu Katolickim w Golinie ul. Wolności 38
6. Organizatorzy dopuszczają korzystanie z własnych wzorów haftu jak również korzystanie
z aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.snutka.pl
7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Zgłoszenie się do w/w konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie
i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych do celów promocyjnych
Stowarzyszenia „Nasza Wspólnota”, zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018r. „O ochronie
danych osobowych” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w
zakresie określonym w art. 2 i art. 3 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w następujących miejscach: strony internetowe
Stowarzyszenia „Nasza Wspólnota”, Sołectwa Wsi Golina i Stefanów.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie
realizacji konkursu.
3.Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu do dnia jego zakończenia.
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