
DOŻYNKI POWIATOWE W CIESZANOWIE 

REGULAMIN KONKURSU 

„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Lubaczowskiego” 
 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest Starosta Lubaczowski, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie,  

a współorganizatorem, Burmistrz MiG Cieszanów, CKiS Cieszanów. Konkurs odbędzie się w dniu  

26 sierpnia 2018r., w Cieszanowie (amfiteatr) podczas Dożynek Powiatowych. 

2. CELEM KONKURSU JEST: 

-propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wyplatania wieńców dożynkowych, 

-popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego 

 rekwizytu obchodów dożynkowych, 

-wybór najpiękniejszych wieńców dożynkowych 

 

 Konkurs realizowany jest w 2-ch kategoriach: - wieniec tradycyjny, 

     - wieniec współczesny 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

-nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres Powiatowego Centrum Kultury  

w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 31, w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2018r. 

- nadesłanie załączonej do regulaminu i karty zgłoszenia podpisanej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, której niedostarczenie spowoduje brak możliwości udziału w konkursie, 

- samodzielne wykonanie wieńca dożynkowego,  

- dostarczenie wieńca na godz. 13.30 na miejsce zbiórki. 

 

Do konkursu NIE MOŻNA zgłaszać wieńców, które brały już udział w konkursie wieńców 

dożynkowych w latach poprzednich. 

4. KRYTERIA OCENY: 

1. Organizatorzy sugerują aby wieńce tradycyjne były: 

- w kształcie kopuły o kolistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach, 

- lub w kształcie stożka utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden nad drugim, a każdy kolejny 

    o mniejszej średnicy, 

- bądź w kształcie korony,  

- zwieńczenie całej formy (krzyż, hostia, monstrancja) 

- szkielet konstrukcyjny wieńca (wiklina lub drewniane listewki) 

2. Użycie, jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów, tj.: kłosów, 

     ziaren, owoców, warzyw, kwiatów, ziół,   

3. Walory estetyczne, wykonanie (kompozycja, bryła, dobór barw, technika itp.)  

 

 



2. Kategoria: wieniec współczesny 

1. Kształt dowolny, pomysłowość wykonania uwzgledniająca współczesny charakter społeczeństwa 

2. Podstawowe materiały muszą być związane ze świętem plonów (kłosy, ziarno, warzywa,  

    owoce, kwiaty itp.), bogactwo użytych materiałów, 

3. Wygląd zewnętrzny, walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja 

   i odpowiednie ich zestawienie, 

Każdy wieniec dożynkowy otrzyma numer. Członkowie komisji dokonają oceny wieńców  

w poszczególnych kategoriach. Maksymalną ilość punktów za każde kryterium wynosi - 5,  

a minimalna – 1. Indywidualna ocena wieńca powstaje z sumowania punktów za poszczególne 

kryteria. Ogólna punktacja powstaje z sumowania punktów wszystkich członków Komisji dla 

danego numeru wieńca dożynkowego. 

 

5.NAGRODY: 

1. Komisja konkursowa przyzna I, II, III miejsce w dwóch kategoriach oraz nagrody za udział dla 

wszystkich uczestników konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymają również pamiątkowe dyplomy. 

6.ZASADY ORGANIZACYJNE: 

-organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia stanowisko konkursowe, 

-wszystkie zgłoszone do konkursu wieńce dożynkowe biorą udział w Plenerowej Mszy Świętej  

  o godz. 14.00, 

-uczestnicy konkursu sami ponoszą koszt dojazdu na miejsce konkursu, 

-organizatorzy zapewniają wodę i posiłek dla uczestników konkursu 

 

7. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady konkursu zawarte  

    w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują, 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 

    o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, 

3.  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania zdjęć, informacji o 

potrawach 

    konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych bez wypłacania honorariów, 

4. Każdy z uczestników konkursu z chwilą nadesłania karty zgłoszenia wyraża zgodę na   

    gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, oraz wykorzystywanie przez organizatorów  

    konkursu jego wizerunku na potrzeby konkursu i w celach marketingowych,   

5. Organizatorzy informują, że dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Powiatowe  

    Centrum Kultury w Lubaczowie zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą integralną część 

    regulaminu, 

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych w celu 

    powiadomienia o przyszłych wydarzeniach kulturalnych, 
7.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie 

 ul. Wyszyńskiego 31, tel.(16) 632 11 26.   

 


