
WIENIEC DOŻYNKOWY 
w ramach Gminnych Dożynek 2017  

Regulamin Konkursu 
CEL KONKURSU 
1. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych i ciągle żywych tradycji 
regionalnych oraz najciekawszych dziedzin sztuki ludowej. 
2. Rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową. 
3. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy. 
4. Popularyzacja tradycji ludowej w twórczości artystycznej. 
 
PRZEDMIOT KONKURSU 
Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje 
do tradycji ludowych lub wieniec o innej formie, ale ściśle związanej z dziedziną gospodarki. 
  
KRYTERIA OCENY  
Organizatorzy powołują komisję konkursową, która będzie oceniać wieńce, biorąc pod uwagę 
użycie kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów - jako podstawowych materiałów 
związanych ze świętem oraz walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, technika, 
materiały, itp.) 
 
UCZESTNICTWO 
1. W konkursie mogą wziąć udział sołectwa. 
2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 
3. Miejscem spotkania jest amfiteatr w Stepnicy, dnia 26 sierpnia 2017 roku. 
4. Każde Sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec. 
 
ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie na Wieniec Dożynkowy powinni zgłosić 
swoje uczestnictwo w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2017 roku. Zgłoszenie po 
terminie zezwalać będzie na prezentację wieńca, ale będzie skutkować niemożnością 
otrzymania nagrody czy wyróżnienia.  
2. Prace należy dostarczyć własnym transportem.  
3. Wieńce pozostają do dyspozycji organizatorów tylko do zakończenia uroczystości 
dożynkowych.  
4. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas imprezy, w dniu 
26.08.2017 r. 
5. Oceny wieńców dokona bezstronne jury powołane przez organizatorów. 
 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
1. Dla wykonawców nagrodzonych wieńców organizatorzy przewidują: 

I miejsce – czek o wartości 700,00 zł. 
II miejsce – czek o wartości 600,00 zł. 
III miejsce – czek o wartości 500,00 zł 
Pozostali wykonawcy biorący udział w konkursie otrzymają czek w wysokości 200,00 zł.  
Ponadto każdy wykonawca otrzyma dyplom za uczestnictwo w dożynkach i konkursie. 

2. Nie będą oceniane:  
- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych, 
- ozdoby o różnych formach, które nie mają nic wspólnego z tradycyjnym wieńcem.  
 

WAŻNE – REALIZACJA CZEKÓW do 30 listopada 2017 roku. 


