
REGULAMIN KONKURSU NA WIENIEC DOŻYNKOWY 

 

I. ORGANIZATORZY 

– Wójt Gminy Rychliki 

II. CELE KONKURSU 

 popularyzacja wiedzy o roli wieńca dożynkowego, jako głównego rekwizytu 

dożynek 

 kultywowanie cennych zwyczajów mieszkańców wsi 

 popularyzacja twórczości ludowej 

 wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją 

III. KRYTERIA OCENY: 

 różnorodność i jakość użytych do wykonania wieńca dożynkowego materiałów 

naturalnych, takich jak np.: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła, 

brak elementów sztucznych, 

 kompozycja i dobór barw, 

 architektura bryły, 

 precyzja wykonania i pracochłonność, 

 ogólny wyraz artystyczny i estetyczny, 

(dopuszczone jest klejenie).  

Nie będą oceniane :  

 wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych; 

 wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki 

transportu, kula ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe. 

Uwaga: rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie 

dożynkowym. Sugerujemy, aby wieńce nie przekraczały 1,5 wysokości i 1 m. 

średnicy w podstawie. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą brać wieńce dożynkowe reprezentujące sołectwa z terenu 

gminy Rychliki.  

2. Wieńcom nadana zostanie numeracja wg kolejności zgłoszeń (bez podania 

nazwy sołectwa). 

3. Wszystkie zgłoszone do konkursu wieńce dożynkowe wezmą udział we Mszy 

Świętej, która odbędzie się w Kościele Parafialnym w Jelonkach. 

4. Po Mszy Świętej  grupy wieńcowe przejdą z wieńcami na teren przy świetlicy 

wiejskiej w Jelonkach, gdzie po części oficjalnej nastąpi ocena wieńców.  

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez 

uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z  



konkursem oraz nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystania zdjęć z 

wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć 

za pośrednictwem dowolnych mediów w celach związanych z  konkursem 

oraz w celach statutowych i promocyjnych Organizatora. 

6. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 

7. Wieńce nie stają się własnością organizatora konkursu. Właściciel wieńca 

zobowiązany jest  zabrać go z wystawy po ogłoszeniu wyników. 

 

V. TERMINY 

Konkurs, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 24 sierpnia 

2019 r. podczas dożynek. 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Dla wykonawców wieńców organizatorzy przewidują nagrody (dyplomy oraz 

bony). 

 

 

 

 

 

Pytania odnośnie konkursu proszę kierować do: Agnieszka Jundziłł tel. 55 248 81 60 

lub 55 248 81 55 

 

 

 


