
REGULAMIN 

 

Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 

Dożynki Gminno-Parafialne 

Urzędów, 29 sierpnia 2021 r. 

 

 

Organizatorzy: 

Gmina Urzędów 

Ośrodek Kultury w Urzędowie 

 

Miejsce konkursu: 

Kościół Parafialny w Urzędowie 

 

Termin konkursu: 

29 sierpnia 2021 r. 

 

Cel konkursu: 

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem 

Plonów. 

2. Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Urzędów  

3. Rozbudzanie zainteresowań oraz popularyzacja twórczości ludowej. 

4. Promocja walorów wsi polskiej. 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć grupy dożynkowe z terenu Gminy Urzędów. 

2. Grupa dożynkowa może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie określonym w oświadczeniu będącym częścią Karty 

Zgłoszenia. 

 

 Zgłoszenia do konkursu 
1. W konkursie biorą udział wieńce z gminy Urzędów zgłoszone pisemnie  na Karcie  

Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia należy przesłać do dnia 27.08.2021 r.      

na adres Ośrodka Kultury w Urzędowie, 23-250 Urzędów ul. B. Dzikowskiego 1,         

tel. 81/ 822 50 81, e-mail: biuro@gokurzedow.pl. 

 

Komisja Konkursowa 

1. Wyboru najładniejszego wieńca dokonuje Komisja Konkursowa. 

2. Komisję Konkursową powołuje Organizator. 

3. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący. 

4. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół zawierający podpisy 

wszystkich członków Komisji Konkursowej oraz ustalenia w zakresie rozstrzygnięcia 

Konkursu. 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu  

1. Członkowie Komisji Konkursowej oceniają wieńce przyjmując następujące kryteria 

oceny wieńców: 

1) Różnorodność naturalnych materiałów wykorzystanych w wieńcu, związanych ze 

świętem plonów takich jak: kłosy, ziarna zbóż, warzywa, owoce, kwiaty i zioła itp. 
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2) Walory artystyczne: forma wieńca, kształt bryły, kompozycja, dobór i znaczenie 

barw. 

3) Walory estetyczne; staranność wykonania, technika, różnorodność splotów, 

pomysłowość i oryginalność. 

4) Sposób prezentacji wieńca, w tym stroje grupy wieńcowej. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Wyniki Konkursu ogłosi Komisja Konkursowa w dniu 29 sierpnia 2021 r. po 

uroczystej Mszy Świętej.  

2. W konkursie przewidziano nagrody  pieniężne , wyróżnienia oraz pamiątkowe 

dyplomy.  

3. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w dniu 29 sierpnia 2021 r. po ogłoszeniu 

wyników.  

4. Po rozstrzygnięciu Konkursu jego uczestnicy są zobowiązani do odebrania 

wykonanych przez  siebie wieńców dożynkowych.  
 


