
Regulamin konkursu
,,KOBIETA ROKU GMINY TRZEBIESZÓW’’

pod Honorowym Patronatem Wójta Mirosława Szekalisa

§ 1. Postanowienia

1.  Organizatorem  konkursu  ,,Kobieta  Roku  Gminy  Trzebieszów  2021’’
jest Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie.
2.  Honorowy  Patronat  nad  imprezą  objął  Wójt  Gminy  Trzebieszów
p. Mirosław Szekalis.
3.  Tytuł  ,,Kobiety  Roku  Gminy  Trzebieszów  2021’’ przyznawany  jest  za  szczególne
osiągnięcia w sferze kulturalnej, społecznej i gospodarczej.
4.  Celem  konkursu  jest  wyróżnienie  kobiet  z  gminy  Trzebieszów,  które  swoją
działalnością  przyczyniają  się  do  rozwoju  kulturalnego,  oświatowego,  społecznego
i gospodarczego gminy Trzebieszów.

§ 2. Warunki ogólne udziału w plebiscycie

1.  W konkursie  mogą uczestniczyć  kobiety  pełnoletnie,  zamieszkałe  na terenie  gminy
Trzebieszów, aktywnie lub społecznie działające na terenie gminy Trzebieszów.
2.  W  plebiscycie  mogą  uczestniczyć  kobiety,  które  uczestniczyły  w  poprzednich
edycjach konkursu, a także te kobiety, które w poprzednich edycjach otrzymały tytuł
,,Kobiety Roku Gminy Trzebieszów’’.
3. Tytuł  ,,Kobiety Roku Gminy Trzebieszów 2021’’ zostanie przyznany jednej kobiecie.
Organizatorzy nie przewidują podziału plebiscytu na kategorie.
4.  Kandydatury  do  udziału  w  konkursie  ,,Kobieta  Roku  Gminy  Trzebieszów  2021’’
mogą być zgłaszane przez:
- sołtysów, radnych i przedsiębiorców z terenu gminy Trzebieszów;
- placówki oświatowe;
- Koła Gospodyń Wiejskich;
- stowarzyszenia zarejestrowane na terenie gminy Trzebieszów;
-  grupy  nieformalne  i  mieszkańców  gminy  Trzebieszów  –  zgłoszenie  grupowe
od co najmniej 3 osoby.
5.  Warunkiem  dopuszczenia  do  konkursu  jest  poprawnie  wypełniony  formularz
zgłoszenia,  stanowiący  załącznik  do  niniejszego  Regulaminu,  dostępny  na  stronach
internetowych  Urzędu  Gminy  Trzebieszów  i  Gminnego  Ośrodka  Kultury
w Trzebieszowie.
7.  Kandydatka,  która  zostanie  zgłoszona  do  konkursu  będzie  zobowiązana
do potwierdzenia woli udziału w plebiscycie.
8. Udział w konkursie jest otwarty, dobrowolny i bezpłatny.



§ 3. Termin i warunki nadsyłania formularzy zgłoszeniowych

1. Formularze należy złożyć:
a) osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie
lub
b) drogą elektroniczną gokiwtrzebieszow@wp.pl (skan zgłoszenia + fotografia).
2.  W  przypadku  zgłoszenia  elektronicznego  należy  uznać  je  za  wiążące,  jeżeli
Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Wypoczynku  w  Trzebieszowie  potwierdzi  otrzymanie
zgłoszenia.
3.  Zgłoszenia  należy  dostarczyć  wyłącznie  na  stosownym  formularzu  zgłoszenia
wraz z fotografią. Formularz musi zostać czytelnie podpisany i zawierać numer telefonu
osoby zgłaszanej, w celu dokonania weryfikacji woli udziału w konkursie.
4.  Termin  dostarczania  i  nadsyłania  formularzy  upływa  dnia  4  marca  2022  roku
o godzinie 15:30.

§ 4. Tryb przyznawania tytułu

1.  Tytuł  ,,Kobiety  Roku  Gminy  Trzebieszów  2021’’ przyznany  będzie  przez  Kapitułę
Konkursową, w skład której  wchodzą:  Wójt Gminy Trzebieszów, Sekretarz Gminy
Trzebieszów i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie.
2.  Kapitule  przewodniczy  Przewodniczący  Kapituły,  wybrany  przez  członków
Kapituły Konkursowej.
3. Każdy Członek Kapituły przyznaje jeden głos/punkt w skali 1-3, o wyborze decyduje
większa  ilość  głosów.  W  przypadku  równej  ilości  głosów  prawo  wyboru  należy
do Przewodniczącego.
4.  Tytuł  ,,Kobiety  Roku  Gminy  Trzebieszów  2021’’ może  otrzymać  wyłącznie
jedna kandydatka.
5. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
(art.  6  ust.  1  lit  a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w zakresie i celu określonym w w/w rozporządzeniu.
2.   Dane osobowe będą przetwarzane  przez  Gminny Ośrodek Kultury  i  Wypoczynku
w  Trzebieszowie  celem  identyfikacji  uczestniczki  konkursu,  organizacji
i przeprowadzenia konkursu, a także wręczenia nagród i statuetek. 
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami.
4.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  jego  brak  skutkuje  odmową
udziału w konkursie.



§ 6. Informacje dodatkowe

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów
Gminnego Dnia Kobiet.
2.  Uroczystości odbędą się 13 marca 2021 r. o godzinie 13:00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Trzebieszowie.
3. Organizator dopuszcza zmianę niniejszego Regulaminu.



Zgłoszenie nr ..........

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Kandydatki 

,,KOBIETA ROKU GMINY TRZEBIESZÓW 2021 ”

Imię i nazwisko kandydatki 

Miejsce zamieszkania kandydatki

Uzasadnienie – wyboru 
kandydatki (krótka 
charakterystyka)

Organizacja zgłaszająca 
kandydatkę na ,,Kobietę Roku 
Gminy Trzebieszów 2021” lub 
grupa co najmniej 3 mieszkańców
gminy Trzebieszów
Miejsce i data wypełnienia karty 
zgłoszeniowej 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
rekrutacji do udziału ,,Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2021”. zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych.

W zakresie, w jakim mnie to dotyczy, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla spraw organizacyjnych oraz do 
opublikowania części moich danych (imię, nazwisko, miejscowość i wizerunek) na liście 
uczestników zamieszczonej na stronach organizatora oraz, że dane w deklaracji uczestnictwa 
zostały podane dobrowolnie i są zgodne z prawdą - Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje 
mi prawo do wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz odwołania niniejszej
zgody w każdej chwili.

                                                                                                              
                                                                                                                    Podpis kandydatki 
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