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REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 

REALIZOWANY PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH – 3 WRZESNIA 2017 R. 

 

Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 

Miejsce konkursu: 

Duchnów – plac dożynkowy (boisko za świetlicą w Duchnowie) 

Termin konkursu: 

3 września 2017 r. – Dożynki Gminne  

Cel konkursu: 

Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów, 
prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Wiązowna, promocja 
walorów wsi polskiej. 

Warunki uczestnictwa: 

W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez: Sołectwa, osoby 
indywidualne, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia z terenu Gminy Wiązowna. 
Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 

Ocena: 

Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców bezpośrednio po zakończeniu obrzędu 
dożynkowego na placu dożynkowym. 

Wieńce dożynkowe oceni 5-osobowa Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli: 

Urzędu Gminy w Wiązownie, Rady Gminy Wiązowna, Gminnego Ośrodka Kultury w 
Wiązownie oraz Ksiądz Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Wiązownie, Artysta plastyk 
współpracujący z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie. 

Wykonawcy wieńców dożynkowych lub osoby ich reprezentujące przedstawiają Komisji 
swoje wieńce, prezentując je podczas plenerowej mszy dożynkowej  na placu obchodów 
dożynkowych. 

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 
członków. 
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Kryteria oceny: 

Komisja dokona wyboru najciekawszego wieńca dożynkowego oceniając: 

1. sposób wykonania wieńca – od 0 do 5 pkt, 

2. wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego – od 0 do 5 pkt, 

3. zachowanie elementów tradycyjnych – od 0 do 5 pkt, 

4. ogólny wyraz artystyczny –od 0 do 5 pkt, 

5. poziom i styl wykonania – od 0 do 5 pkt. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Nagrody i wyróżnienia: 

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody pieniężne: I miejsce: 300 zł, II – miejsce 
– 200 zł, III miejsce – 100 zł. Nagrody zostaną wypłacone w terminie 7 dni po 
rozstrzygnięciu konkursu. Komisja Konkursowa może również przyznać nagrody w formie 
wyróżnień. Wszystkim nagrodzonym zostaną wręczone dyplomy, a pozostałym uczestnikom 
podziękowania. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu 3 września 2017 r.,  przez Wójta Gminy 
Wiązowna, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników. 

Termin zgłoszeń: 

Zgłoszenia wieńców dożynkowych w imieniu zainteresowanych sołectw dokonują 
Przedstawiciele w/w sołectw Gminy Wiązowna, Stowarzyszeń, Kół lub osoby indywidualne 
w terminie do 25 sierpnia 2017 r., Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie (22) 780 41 79. 
Zgłoszenia przyjmowane są na Formularzu Zgłoszeniowym mailowo, osobiście lub w formie 
listu (liczy się data wpływu do GOK w Wiązownie) 

Inne istotne informacje: 

Wszystkie zgłoszone do konkursu wieńce dożynkowe należy dostarczyć do godziny 12:30 na 
Plac dożynkowy w dniu 3 września 3017 r.  (boisko w Duchnowie, za świetlicą). Wieńce 
dożynkowe zostaną wprowadzone w korowodzie dożynkowym i ustawione w miejscu 
wyznaczonym przez Organizatora.  Każda delegacja wieńcowa powinna przywieźć ze sobą 
planszę/tabliczkę informującą z nazwą wykonawcy wieńca.  

 

Zapraszamy do udziału ☺ 


