
Regulamin konkursu wieńca dożynkowego

1. Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku

2.  Miejsce: Boisko sportowe w Gromadnie

3. Termin: 21.08.2022 r.

4. Cele konkursu:

a) upowszechnienie i kultywowanie ludowej tradycji wykonania wieńca,

b) promocja dorobku kultury polskiej,

c) prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

5. Warunki uczestnictwa:

a) wieniec winien być wytworem własnym sołectwa,

b) każde sołectwo wystawia tylko jeden wieniec,

c)  termin  składania  wieńców ustala  się  na  dzień  21  sierpnia  2022  r.  w  miejscu  formułowania

korowód, który przejdzie na miejsce uroczystości tj. boisko sportowe,

d) sołectwo biorące udział w konkursie zapewnia osoby do niesienia lub wiezienia wieńca, osobę

niosącą w korowodzie tabliczkę z nazwą sołectwa zapewnia organizator,

e)  sołectwa  zgłaszają  chęć  udziału  w  konkursie  wieńca  dożynkowego  do  dnia

20 lipca 2022 r., osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku przy ulicy

Kościuszki 15, tel.67 286 27 53.

6. Kryteria oceny:

a) zgodność z tradycją: kształt w formie stożkowej kopy, nawiązującej wyglądem do snopa zboża, 

b) sposób wykonania – solidność, dokładność,

Punktacja 0 – 5 pkt,

c) zastosowane materiały: zgodne ze świętem plonów (wszystkich rodzajów zbóż: pszenicy, owsa,

jęczmienia, żyta i innych, owoce, warzywa, kwiaty, zioła)

Punktacja 0 – 5 pkt,

d) estetyka: dobór kolorów, kompozycje, technika wykonania,



Punktacja 0 – 5 pkt.

7. Każdy wieniec otrzymuje numer.

8. Ogólna punktacja powstaje z sumowania wszystkich punktów członków komisji dla danego

numeru wieńca. Pierwsze miejsce w konkursie zajmuje wieniec, który uzyskał największą

liczbę punktów. Miejsce drugie i trzecie zajmują wieńce w kolejności zgodnie z przyznaną

punktacją.  W  przypadku  uzyskania  równej  ilości  punktów,  o  kolejności  decyduje  ocena

Przewodniczącego komisji.

9.  Komisja  konkursowa  zostanie  powołana  przez  Burmistrza  Wyrzyska.  Decyzja  komisji  jest

ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

10.  Nagrody pieniężne za: 

a) I m-ce,    

b) II m-ce,

c) III m-ce,

d) za udział w konkursie.

Wysokość nagród ustalona zostanie przez organizatora po ustaleniu ilości sołectw biorących udział

w konkursie.

Sołectwo,  którego wieniec  zwyciężył  wystawia  delegację  wraz  z  wieńcem na Dożynkach

Powiatowo - Gminnych, które odbędą się dnia 11 września 2022 r. w miejscowości Piła.


