STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWO PODLASIA
PUCHŁY 62, 17-210 NAREW
tel. +48 602 430 772; e-mail: sdp@podlasie.org, www.podlasie.org

Puchły, 02.10.2020 r.
ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia pragnie poinformować o realizowanym przez nas konkursie
„Najlepiej zrealizowany nowy lub poddany renowacji istniejący budynek z zachowaniem
lokalnych tradycji architektonicznych” i zachęcić do jego promocji. Konkurs organizowany jest
w ramach projektu „Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia”.
Głównym celem jest uchwycenie i propagowanie nowych budynków z wykorzystaniem tradycyjnych
form budowlanych i wzornictwa architektonicznego. Mamy nadzieję, że lokalna społeczność ma
w sobie chęć utożsamiania się z miejscem swojego pochodzenia, historią i dziedzictwem. Z pewnością
na obszarze Państwa działalności znajdą się obiekty wpisujące się w powyższy temat. W związku
z tym liczymy na współpracę i promocję działania wśród swoich mieszkańców.
Konkurs skierowany jest do właścicieli i użytkowników nowych oraz remontowanych zgodnie
z tradycją architektoniczną budynków drewnianych, położonych na obszarze czterech powiatów
województwa podlaskiego: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.
Fotografie obiektów wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 15 listopada 2020 r.
Do wygrania jest 2000 zł za I miejsce, 1000 zł za II oraz 500 za III. Dodatkowo wręczone zostaną
wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie zamieszczonym na
stronie www.podlasie.org oraz w załącznikach do maila. Informacji można zasięgnąć również pod
numerem telefonu +48 602 430 772 (Mirosław Stepaniuk) oraz +48 662 044 775 (Ewa Stepaniuk)
lub pisząc na adres mailowy: sdp@podlasie.org. Zachęcamy również do śledzenia profilu na
Facebooku (https://www.facebook.com/dziedzictwopodlasia/).
W załączeniu również plakat konkursowy który mogą państwo zamieścić na swojej stronie
oraz w mediach społecznościowych. Jeżeli nie stanowi to dla Państwa problemu, plakat można
wydrukować i powiesić w Państwa jednostce.

Z poważaniem,

STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWO PODLASIA
PUCHŁY 62, 17-210 NAREW
tel. +48 602 430 772; e-mail: sdp@podlasie.org, www.podlasie.org

REGULAMIN KONKURSU
„Najlepiej zrealizowany nowy lub poddany renowacji istniejący budynek z
zachowaniem lokalnych tradycji architektonicznych”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest:
Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (SDP)
2. Dane kontaktowe Organizatora
Adres do korespondencji: Puchły 62, 17-210 Narew
tel.: +48 662 044 775, +48 602 430 772
e-mail: sdp@podlasie.org

www.podlasie.org

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs „Na najlepiej zrealizowany projekt budowlany z zachowaniem lokalnych tradycji
architektonicznych”, zwany dalej Konkursem, jest finansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, środków Województwa
Podlaskiego, środków Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim oraz środków własnych SDP.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium czterech powiatów województwa podlaskiego: białostockiego,
bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.
4. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia Dziedzictwo
Podlasia (www.podlasie.org).
III. CELE KONKURSU
i propagowanie nowych budynków z wykorzystaniem tradycyjnych form
budowlanych i wzornictwa architektonicznego.
Aktywizacja lokalnej społeczności.
Zachęcenie do utożsamiania się z miejscem swojego pochodzenia, historią i dziedzictwem swojej
rodziny.
Pokazanie tradycji budowlanych Północnego Podlasia opartych na lokalnych surowcach
i umiejętnościach lokalnych budowniczych.
Zachęcenie do kultywowania tradycji zdobień architektonicznych i zachowania dziedzictwa
niematerialnego.
Promocja regionu Północnego Podlasia poprzez upowszechnienie i popularyzację zgłoszeń
konkursowych.

1. Uchwycenie
2.
3.

4.
5.
6.

IV. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie/udokumentowanie realizacji nowego lub poddanego
renowacji istniejącego już budynku, który został wykonany z zachowaniem lokalnych tradycji
architektonicznych.
2. Zgłoszenie powinno zawierać dokumentację fotograficzną i krótki opis tekstowy.
3. Kategorie budynków mogących wziąć udział w konkursie:
a. budynki mieszkalne
b. budynki użyteczności publicznej
c. budynki gospodarcze
V. UCZESTNICY
1. Konkurs jest adresowany do właścicieli i użytkowników nowych i remontowanych zgodnie z tradycją
architektoniczną budynków drewnianych, położonych na obszarze czterech powiatów województwa
podlaskiego: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.
2. Obiekt może zgłosić osoba fizyczna, stowarzyszenie, jednostka samorządowa.
3. Zgłoszenie obiektu do konkursu wymaga zgody jego właściciela.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym (skan) należy przesłać w terminie do
15 listopada 2020 r.
2. Zgłoszenia należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sdp@podlasie.org wraz z czytelnie
wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (w formie skanu), stanowiącym załącznik do niniejszego
Regulaminu.
3. Za datę przyjęcia zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia,
które wpłynęły po terminie, niekompletne lub niezgodne z warunkami niniejszego Regulaminu
mogą zostać nieuwzględnione w Konkursie.
4. Uczestnik konkursu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu konkursu – przystąpienie
do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w Regulaminie.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac w celach promocyjnych,
reklamowych, zamieszczania ich w Internecie, mediach oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CDROM), wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania bez ograniczeń
ilościowych, czasowych i terytorialnych.
7. Organizator ma prawo nie przyjąć do Konkursu prac nieujmujących tematu oraz w inny sposób
naruszających niniejszy Regulamin.
VII. OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ
1. Oceny zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji
są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
a. Kwalifikacja zgłoszonych prac do oceny,
b. Ocena zgłoszonych prac,
c. Przyznanie nagród zwycięzcom Konkursu.

3. Kryteria oceny prac zgłoszonych do Konkursu:
a. Zgodność wykonania budowy lub renowacji z lokalną tradycją budowniczą
b. Stopień wykorzystania lokalnej ornamentyki
VIII. LAUREACI I NAGRODY
1. Laureaci Konkursu (właściciele budynków) otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce –
2000 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł., oraz 3 wyróżnienia rzeczowe.
2. Osoby zgłaszające (jeśli nie są właścicielami budynku) obiekt nagrodzony otrzymają upominki
rzeczowe.
3. Ogłoszenie zwycięzców i uroczyste przyznanie nagród odbędzie się w miejscu i terminie
ustalonym przez Organizatora. O miejscu i dacie spotkania każdy z uczestników zostanie
powiadomiony drogą elektroniczną i/lub telefonicznie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Warunkiem przekazania nagrody i upominków jest osobiste stawiennictwo uczestnika konkursu
na uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu. W usprawiedliwionym przypadku nagroda
będzie mogła zostać odebrana w innym terminie po uzgodnieniu z Organizatorem lub przez osobę
upoważnioną z tego pisemnym potwierdzeniem.
IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie zgłoszenia
z przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń oraz nie ponosi żadnych kosztów związanych
z uczestnictwem w Konkursie.
3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy
Kodeksu Cywilnego.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.podlasie.org.
2. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Mirosław Stepaniuk, Stowarzyszenia
Dziedzictwo Podlasia – tel. + 48 602 430 772, sdp@podlasie.org.
3. Akceptacja Regulaminu przez uczestnika Konkursu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń
następujących treści:
a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b. dobrowolnie przystąpiłem do konkursu,
c. dane osobowe i adresowe przesłane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z
prawdą,
d. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie
Dziedzictwo Podlasia w Puchłach dla celów należytego wykonania postanowień
konkursowych,
e. oświadczam, że przysługują mi pełne autorskie prawa majątkowe do nadesłanych
zdjęć, których stworzenie nie narusza praw osób trzecich w rozumieniu prawa
autorskiego i praw pokrewnych, a także, że zdjęcia zostały przeze mnie stworzone
samodzielnie i mają charakter indywidualny
f. oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem na zdjęciach udzieliły
odpowiedniego zezwolenia,

g. umieszczenie na zdjęciach konkursowych danych osobowych, wizerunku oraz
informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za
ich zgodą,
h. osoby (także gdy materiały te dotyczą grupy osób, związanej w jakiejkolwiek formie
prawnej bądź pozaprawnej) umieszczające materiały zobowiązują się do umieszczania
wyłącznie takich materiałów, które nie są obciążone prawami osób trzecich.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy

STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWO PODLASIA
PUCHŁY 62, 17-210 NAREW
tel. +48 602 430 772; e-mail: sdp@podlasie.org, www.podlasie.org

Załącznik do Regulaminu Konkursu

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
„Najlepiej zrealizowany nowy lub poddany renowacji istniejący budynek z zachowaniem lokalnych
tradycji architektonicznych”

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres budynku
(jeżeli inny niż zamieszkania)

Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Krótki opis budynku
(np. data powstania, data
renowacji – jeśli dotyczy,
zastosowane materiały, historia
budowy itp.)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia,
Puchły 62, 17-210 Narew, reprezentowane przez Przewodniczącego stowarzyszenia;
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pan/ Pani skontaktować się w następujący
sposób:
a)
listownie na adres Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Puchły 62, 17-210 Narew;
b)
przez e-mail : sdp@podlasie.org
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu przeprowadzenia działań konkursowych „Najlepiej zrealizowany nowy lub poddany
renowacji istniejący budynek z zachowaniem lokalnych tradycji architektonicznych”;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym
z mocy prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, miejscowość, wizerunek) zostaną opublikowane na
stronie internetowej Stowarzyszenia (www.podlasie.org) i mogą być przetwarzane w innych
mediach.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez
okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej
w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
a)
na podstawie art. 15 RODO dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b)
na podstawie art. 21 RODO wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
c)
na podstawie art. 21 RODO przenoszenia danych,
d)
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych
osobowych wymaganych przez Administratora jest wykluczenie z konkursu.

Oświadczam, że akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu oraz, że podane przeze mnie dane
są aktualne i prawdziwe.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres,
tel., e-mail, wizerunek)

…………………………………..
(miejscowość, data)

….………………………..……….
(czytelny podpis uczestnika)

