
      REGULAMIN KONKURSU 
     NAJŁADNIEJSZY WIANEK   

    DOŻYNKOWY

§ 1

Niniejszy  regulamin  dotyczy  organizacji  Konkursu  „Najładniejszy  wianek  dożynkowy”,
zwanego dalej Konkursem oraz zasad udziału i  kryteriów oceny prac konkursowych.

§ 2

Cele Konkursu:

1) kultywowanie polskich tradycji dożynkowych;
2) popularyzacja artystycznych walorów twórczości ludowej;
3) prezentacja bogactwa plonów (zbóż, owoców, warzyw, ziół) wplecionych w wianek 

dożynkowy;
4) ponadto celem konkursu jest integracja członków rodzin.

§ 3

 Procedury i zasady udziału w konkursie:

1. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych z gminy Wohyń 
wraz z członkami swoich rodzin. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Jedna rodzina może zgłosić na konkurs 1 pracę.
4. Praca musi być oryginalna, autorska, nie może być wcześniej publikowana, ani 

eksponowana na innych konkursach.
5. Na pracy powinna znajdować się metryczka zawierająca nazwisko, imiona i adres autorów. 
6. ! Metryczkę należy wypisać drukiem i trwale przymocować do dzieła  .  



7. Dostarczenie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu,wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

8. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie (gdy prace będą zbyt kruche lub 
niestarannie skonstruowane)

9. Po konkursie wszystkie prace przez będą eksponowane na wystawie w Gminnym
Centrum Kultury w Wohyniu do dnia 30.09.2022 r. Po upływie tego terminu prace należy 
odebrać. Organizator nie odsyła prac.

10. Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć do organizatora wypełniony formularz 
zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie 07.09.2022 r.

11. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 4

Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach organizatorów:
www.gminawohyn.pl , www.gck.gminawohyn.pl  oraz na facebookowym profilu GCK.

§ 5

Wymogi dotyczące wianka dożynkowego:

1) podstawowe  materiały  wykorzystane  w  wianku  dożynkowym  muszą  być  związane  ze
Świętem  Plonów  oraz  lokalną  tradycją  (kłosy,  ziarno  oraz  inne  płody  rolne  takie  jak:
warzywa, owoce, zioła, jarzębina, orzechy, a także kwiaty polne, łąkowe lub z domowego
ogródka, kolorowe wstążki). Wyklucza się elementy ozdobne z tworzywa sztucznego;

2) do  oceny  w  konkursie  dopuszczone  będą  wyłącznie  prace  nawiązujące  formą  do
tradycyjnych wianków dożynkowych. Mile widziana konstrukcja z tworzyw naturalnych,
takich jak pręt wiklinowy lub leszczynowy. Dopuszcza się też konstrukcje metalowe (np.
drut);

3) wianek powinien być okrągły i mieć średnicę 30 cm – 50 cm;
4) wianki  dożynkowe nie  spełniające  wymogów Regulaminu Konkursu nie  będą  podlegały

ocenie.
§ 6

1. Oceny dostarczonych na  Konkurs  wianków dożynkowych dokona Komisja  Konkursowa
powołana przez Organizatorów;

2. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej
członków; 

3. Komisja  Konkursowa  przyzna  najlepszym  pracom  nagrody  (I,  II  i  III  miejsce)  oraz
wyróżnienia;

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 7
Komisja Konkursowa, oceniając wianki dożynkowe, będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

1) Styl wykonania wianka;
2) samodzielność wykonania;
3) Różnorodność materiałów użytych do wykonania wianka ( zboża, kwiaty, owoce, warzywa,
       zioła i inne materiały naturalne);
4) ogólny wyraz artystyczny ( kompozycja, dobór barw, staranność wykonania, walory
      estetyczne)       

http://www.gminawohyn.pl/
http://www.gck.gminawohyn.pl/


§ 8 

Terminarz

1) Prace konkursowe należy składać do 07.09.2022 r.(środa) do godziny 16:00 w siedzibie  

    Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu (poniedziałek – piątek  w godz.: 0800  - 1600 ).

2) Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3) Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 08.09.2015 

4) Prace będą zaprezentowane w czasie Gminnych Dożynek jako element dekoracji. 

            5) Nagrody będą wręczone w czasie trwania uroczystości dożynkowych.

Wohyń, dnia 16.08.2022 r.


