Regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
Gminy Łaskarzew 2017 roku.

Organizator: Wójt Gminy Łaskarzew, GDK w Starym Helenowie, GBP w Nowym Pilczynie
Miejsce konkursu: Plac przy Zespole Szkół w Izdebnie
Termin konkursu: 03 wrzesień 2017 r.
CEL KONKURSU:
‐ kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów.
‐ promocja ludowego dorobku kulturowego regionu,
‐ popularyzacja polskiej tradycji ludowej tworzenia wieńców dożynkowych,
‐ zaprezentowanie bogactwa i różnorodności plonów Gminy Łaskarzew wkomponowanych w wieniec
dożynkowy,
‐ rozwijanie zbiorowej aktywności twórczej mieszkańców Gminy Łaskarzew.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez Sołectwa z terenu Gminy
Łaskarzew lub parafii w Łaskarzewie.
2. Sołectwo do konkursu może zgłosić jeden wieniec dożynkowy.
3. Zgłoszenia należy dokonać osobiście bądź telefonicznie w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew
do dnia 01 września 2017r oraz złożyć ,,Kartę uczestnictwa" stanowiącą załącznik do niniejszego
regulaminu wraz z 4 zdjęciami dokumentującymi prace przy powstawaniu wieńca.
4. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny,
KRYTERIA OCENY:
a) Sposób wykonania: ‐ materiały muszą być związane ze świętem plonów (kłosy, ziarna, warzywa,
owoce, naturalne kwiaty)
b) Wygląd zewnętrzny‐ walory estetyczne, technika wykonania, materiał, kształt, kolor, kompozycje
c) Bogactwo użytych elementów –różnorodność zbóż ,owoców, warzyw, ziół
d) Zgodność z tradycyjną techniką i wytycznymi wykonywania wieńców dożynkowych w zakresie
formy, materiału i techniki. Tradycyjny wieniec dożynkowy może mieć następujący kształt: kopuła
najczęściej o kolistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach; stożek utworzony z kilku
wianków ułożonych jeden nad drugim, a każdy kolejny o mniejszej średnicy; korona. Zwieńczenie
całej formy krzyżem, hostią, monstrancją. Szkielet konstrukcyjny wieńca z wiklina lub drewnianych
listewek. Dopuszczalne jest wykonanie szkieletu wieńca z prętów metalowych

e) Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej samodzielne wykonanie wieńca (4 zdjęcia)
KOMISJA KONKURSOWA:
Organizator powoła komisję konkursową, która dokona oceny wieńców po zakończeniu obrzędu
dożynkowego na placu dożynkowym .
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Komisja Konkursowa sporządza protokół z oceny stoisk wraz z uzasadnieniem.
NAGRODY:
Komisja konkursowa przyzna jedną główną nagrodę oraz wyróżnienia.
Laureatom zostaną przyznane środki finansowe, które będą na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej
wykorzystane na rzecz sołectwa.
Komisja konkursowa może również przyznać nagrody w formie wyróżnień.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu 03.09.2016 r. przez Wójta Gminy Łaskarzew podczas
Dożynek Gminnych.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z
organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych.
UWAGI KOŃCOWE:
1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte
w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Więcej informacji na temat Konkursu udziela Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie
tel. 256845369.

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu
„NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY ŁASKARZEW 2016 r”

1. Nazwa wsi:
.......................................................................................................................................................

2. Pełna nazwa organizacji działającej we wsi będącej wykonawcą stoiska:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko, pełniona funkcja oraz dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia wsi
do konkursu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(podpis osoby dokonującej zgłoszenia
stoiska do konkursu)

