
Regulamin konkursu 

„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2019” 

 

1. Organizatorzy 

1) Wójt Gminy Dąbrówno 

2) Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie 

2.Cel konkursu 

1) Upowszechnienie i kultywowanie ludowej tradycji wykonywania wieńców i obrzędów 

dożynkowych. 

2) Promocja dorobku kulturalnego wsi polskiej. 

3) Prezentacja bogactw plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy. 

4) Rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową. 

5) Wyłonienie i nagrodzenie najładniejszych wieńców dożynkowych. 

3. Kryteria oceniania 

Ocenie podlegać będzie: 

- zgodność z tradycją regionu (kształt wieńca, sposób zdobienia, użycie tradycyjnych 

materiałów); 

- różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów 

naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna, owoce, warzywa, kwiaty, zioła, itp.; 

- wygląd zewnętrzny (technika, estetyka wykonania). 

4. Warunki uczestnictwa 

1) Wieniec do konkursu zgłasza Sołtys lub wskazana przez niego osoba z Rady Sołeckiej.  

2) Każde sołectwo może zgłosić do konkursu jeden wieniec. 

3) Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie wieńca dożynkowego do konkursu 

pod nr tel. 89-646-11-98 (GCKB w Dąbrównie). lub pocztą elektroniczna na adres: 

kontakt@gckbdabrowno.pl do dnia 23 sierpnia 2019 do godziny 12:00 (preferowana jest 

forma pisemna pocztą elektroniczną). Zgłoszenia przesłane później nie będą brały udziału w 

konkursie. 

 

5. Komisja konkursowa, punktacja 

1) Komisja konkursowa składa się z czterech osób: 

- Przewodniczący komisji   -Wójt Gminy Dąbrówno Piotr Zwaliński 
- członek komisji    -Marzena Marchlewska  
- członek komisji (sekretarz)  -Małgorzata Gadulska 
- członek komisji    -Daniel Drobisz 
2) Każdy z jurorów przyznaje punkty na przygotowanej karcie oceny. Maksymalna liczba 
punktów możliwych do przyznania będzie odpowiadała liczbie zgłoszonych sołectw (np. 
zgłosiło się do konkursu 8 sołectw więc maksymalna liczba punków możliwych do przyznania 
wynosi 8, następnie 7, 6, 5  aż do jednego punku). Nie można przyznać 0 punktów oraz 
pozostawić puste pole na karcie oceny. 
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3) W przypadku, gdy np. dwa sołectwa osiągną jednakowa liczbę punktów, wówczas 
przewodniczący przyznaje dodatkowy punkt i w ten sposób wskazuje zwycięzcę. Może to 
zrobić samodzielnie, lub poprosić o konsultacje – decyzja przewodniczącego jest ostateczna. 
4) Powołana komisja ocenia zarówno wieńce jak i stoiska.  
 
6. Podsumowanie konkursu 

1) Wieńce prezentowane oraz oceniane będą podczas „Gminnych Dożynek 2019”  31 sierpnia 

2019 r. w miejscowości Marwałd., podczas uroczystości wręczone zostaną również nagrody 

laureatom konkursu. 

2) Laureat konkursu zobowiązuje się jednocześnie do reprezentowania Gminy Dąbrówno na 

tegorocznych Dożynkach Powiatowych. 

 

7. Nagrody 

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w podanej poniżej wysokości odpowiednio: 

I miejsce -  500 zł 

II miejsce -  300 zł 

III miejsce -  200 zł 

Wyróżnienia dla pozostałych sołectw 100 zł. 

 

 

 


