
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU WIEŃCÓW 

DOŻYNKOWYCH 

 

Dożynki Gminne 

Zakrzówek 11 września 2022 r. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorzy: 

- Gmina Zakrzówek, 

- Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek  

 

2. Cel konkursu: 

- upowszechnienie, kultywowanie i promocja kultury ludowej  

- promocja dziedzictwa kulturowego regionu 

- prezentacja wieńców z terenu Gminy Zakrzówek 

 

3. Przedmiot konkursu: 

a) tradycyjny wieniec dożynkowy, wykonany zgodnie z dawnymi wieńcami dożynkowymi 

występującymi na danym terenie 

b) współczesny wieniec dożynkowy, wykonany zgodnie ze współczesnymi trendami  

z wykorzystaniem dostępnych technik i materiałów 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa oraz terminy konkursu 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, Koła 

Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne z terenu Gminy Zakrzówek, zwane dalej 

grupą wieńcową.  

2. Każda Grupa wieńcowa może zgłosić do konkursu jeden wieniec w wybranej kategorii.  

3. Grupa wieńcowa zainteresowana udziałem powinna przesłać/dostarczyć wypełnioną Kartę 

zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu na adres Centrum Kultury  

i Biblioteki w Gminie Zakrzówek w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r.  

4. Wieńce uczestniczące Konkursie nie powinny przekraczać rozmiarów: 

 a) wysokość do 180 cm; 

 b) szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm; 

5. Konstrukcja wieńców powinna umożliwiać ich samodzielne przenoszenie przez grupę wieńcową 

podczas Mszy św. dziękczynnej oraz na stadionie gdzie odbędą się dalsze uroczystości dożynkowe.  

  

§ 3 

Komisja konkursowa 

 

1.  Do oceny zgłoszonych wieńców dożynkowych Organizator powoła Komisję Konkursową.  

2. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej 

członków.  

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołani.  

 

§ 4 

Kryteria oceny 

 

1. Komisja Konkursowa oceni wieńce w kategorii:  

a) tradycyjny wieniec dożynkowy  

b) współczesny wieniec dożynkowy  



2. Tradycyjne wieńce dożynkowy oceniane zostaną według poniższych kryteriów:  

a) zgodność z tradycją w zakresie formy, techniki wykonania i materiału użytych do powstania 

wieńca (zboża, owoce, warzywa, kwiaty, zioła) 

b) walory estetyczne  

c) wartość artystyczna, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych    

d) ogólny wyraz artystyczny 

3. Współczesne wieńce dożynkowy oceniane zostaną według poniższych kryteriów:  

a) sposób wykonania zgodny ze współczesnymi trendami, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych 

technik i materiałów   

b) walory estetyczne  

c) ogólny wyraz artystyczny 

 

§ 5  

Przebieg konkursu 

 

1.  Ocena wieńców przez Komisję Konkursową,  rozstrzygniecie konkursu oraz ogłoszenie 

wyników nastąpi podczas Dożynek Gminnych 11 września 2022 roku na stadionie sportowym  

w Zakrzówku.  

2. W skład grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 6 osób.  

.  

 

§ 6 

Nagrody 

  

Dla uczestników poszczególnych kategorii przewidziano nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji nazwy grupy wieńcowej,  zdjęć osób, 

a także informacji o laureatach konkursu. 

2. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez grupy wieńcowe związanych  

z udziałem w konkursie.  

3. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa.  

5. Dodatkowych informacji udziela Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek, 

 tel. 81 825 38 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta zgłoszenia 

Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych 

(zgłoszenia do 30 września 2022 r.) 

 

 

1. Sołectwo 

 

…………………………………………………………………………………… 

  

 

2. Nazwa grupy wieńcowej 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Kategoria 

 

Wieniec tradycyjny 

 

Wieniec współczesny 

  

 

4. Skład grupy wieńcowej 

 

………………………………………………………..……………………………

…………………………..………………………………………………………… 

………………………………………………………..……………………………

…………………………..………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

5. Kontakt (adres i telefon) 

 

………………………………………………………..……………………………

…………………………..…………………………………………………………. 

 

6. Numer rachunku bankowego 

 

………………………………………………………..…………………………… 

 

 

 

………………………………… 

Czytelny podpis zgłaszającego 


