
 
                                                                                                                           

Regulamin Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy - 2022 

Organizatorzy:  Gmina Zawonia oraz GOK   

Cele:  Celem konkursu jest upowszechnienie i kultywowanie ludowej tradycji i obrzędów dożynkowych; 

promocja dorobku kulturalnego wsi polskiej; rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową.  

Warunki uczestnictwa:  

1. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkie sołectwa Gminy Zawonia, które do 

konkursu mogą zgłosić jeden wieniec. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 sierpnia br. w siedzibie GOK w 

godzinach pracy 

3. Ocena wieńca odbędzie się podczas Dożynek Gminnych na placu dożynkowym. 

4. Wieńce należy dostarczyć do Kościoła Parafialnego w Zawoni przed Uroczystą Mszą św.   

5. Maksymalne wymiary wieńca zgłoszonego do konkursu to wysokość do 180cm, szerokość w 

podstawie lub średnica obwodu na całej wysokości wieńca do 200cm. 

6. Wieńce wraz z delegacjami wezmą udział w korowodzie dożynkowym na plac dożynkowy i złożone 

na wystawie dożynkowej przy scenie. 

7. Wieniec pozostaje własnością Grupy Wieńcowej i zostaje zabrany spod sceny w czasie wskazanym 

przez Organizatora.  

Kryteria oceny: 

1. Wieńce ocenia powołana Komisja Konkursowa według następujących kryteriów:  

zgodności z tradycją - 1-5 pkt 

bogactwem użytych elementów - 1-5 pkt  

staranności wykonania i stopnia trudności - 1-5 pkt 

walorów estetycznych, kompozycji, kolorystyki - 1-5 pkt 

2. Prezentacja wieńca przez Grupę Wieńcową podczas oceny Komisji Konkursowej dokonana w 

strojach regionalnych lub z ośpiewaniem będzie premiowana dodatkowymi punktami - 1 pkt.  

3. Dodatkowo za przedstawienie dokumentacji z wykonania własnoręcznego można uzyskać - 1 pkt. 

4. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach przez członka Komisji Konkursowej są sumowane, a 

następnie wyliczana jest wartość średnia ocen dla każdej oceny i sporządzany protokół końcowy.  

5. Nagrodzony wieniec zostaje zgłoszony w konkursie w tegorocznych Dożynkach Powiatowych.  

Nagrody: 

1. Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody pieniężne w wysokości 

a. Za miejsce I- 1000,00 zł 

b. Za miejsce II- 800,00 zł 

c. Za miejsca III- 550,00 zł 

2. Sołectwo za przygotowanie wieńca otrzymuje kwotę 400,00 zł  

3. Nagrody nie dublują się.  

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych na scenie. 

                 ORGANIZATOR 


