
  

  

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 

„NA WIENIEC DOŻYNKOWY” 

Werbkowice 2.09.2020r 

CEL:  

 Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z tradycją 

 Kultywowanie oraz popularyzacja wartościowych i ciągle żywych tradycji 

regionalnych w dziedzinie twórczości ludowej 

 Prezentacja bogactw plonów wplecionych w wieniec dożynkowy 

 Wyłanianie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych 

 Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako 

głównego rekwizytu obchodów 

 

KRYTERIA OCENY – WIENIEC DOŻYNKOWY 

 Organizator powołuję komisję, która będzie oceniała: 

1. Użycie, jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów: kłosów, 

ziarna, owoców, warzyw, ziół i kwiatów itp.: 0 – 10 pkt 

2. Walory estetyczne, wykonanie (kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiały): 

0 –10 pkt  

3. Zastosowanie ludowych wzorów zapamiętanych przez najstarszych mieszkańców, 

np. wieńce w kształcie korony węgierskiej, wieńce płaskie, koliste lub stożkowej 

kopy:  

0 – 10 pkt  

4. Dodatkowe punkty będą przyznawane za dołączoną do wieńca dokumentację 

fotograficzną z przebiegu jego wykonania: 0 – 10 pkt.  

5. Użycie materiałów gotowych, plastikowych, styropianowych, sztucznych oraz kleju 

silikonowego i żyłki: 0 – 10 pkt ujemnych 

6. Odejście od tradycyjnej formy wieńca dożynkowego: 0 - 10 pkt ujemnych 

7. Do konkursu nie można zgłosić wieńców, które były prezentowane w poprzednich 

latach 

 

UCZESTNICTWO: 

1. Każde sołectwo  z Gminy Werbkowice może zgłosić do konkursu jeden wieniec. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 26.08.2020 r. wypełnionego                          

formularza zgłoszeniowego na jeden z podanych poniżej kontaktów: 



  

  

- e-mail:  gokwerbkowice@gmail.com 

- listownie lub osobiście: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, ul. Józefa 

Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice 

3. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, dostępny jest: 

- w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach. 

- na stronie internetowej: http://gok.werbkowice.pl/  oraz http://werbkowice.pl/ 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(imię, nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 
zgłoszonych do konkursu wieńców, oraz zdjęć wieńców i wizerunku uczestników. 

2. Organizatorzy nie zapewniają transportu wieńców oraz nie zwracają kosztów 
przejazdu oraz kosztów produktów potrzebnych do wykonania wieńców.  

3. Każdy zgłoszony wieniec otrzyma numer porządkowy, o którym biorący udział 
w Konkursie, zostaną poinformowani w dniu Dożynek 

4.  Organizator przewiduje dla laureatów Konkursu nagrody. Wszyscy uczestnicy 
otrzymają dyplom za udział w Konkursie. 

5. Dodatkowe informacje pod nr tel. 84 657 20 32 lub w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Werbkowicach, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice 
 

 

http://gok.werbkowice.pl/
http://werbkowice.pl/

