
 

REGULAMIN KONKURSU 

„TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY” 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem konkursu pt. „Tradycyjny wieniec dożynkowy” jest Ośrodek Kultury w Czudcu  

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU: 

 

Przedmiotem Konkursu są wieńce dożynkowe. 

3. CEL KONKURSU: 

 

1.) Celem konkursu jest upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji obrzędu dożynkowego,    

      traktowanego jako święto plonów, w trakcie którego przygotowywane  są wieńce dożynkowe będące    

      formą uzewnętrznienia podziękowania za doroczne plony. 

2.) Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Czudec. 

3.) Wymiana doświadczeń pomiędzy grupami wieńcowymi. 

4.) Prezentacja tradycji wsi polskiej. 

 

 

4. ZASADY  UCZESTNICTWA: 

 

1.) W przeglądzie mogą wziąć udział wieńce dożynkowe z terenu Gminy Czudec.  

2.) Każdy z Uczestników / grupa może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy. 

3.) Do Konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą oraz materiałami 

do tradycyjnych wieńców dożynkowych 

4.) Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę 

Uczestnika Konkursu (zespołu folklorystycznego, Koła Gospodyń Wiejskich itd.) 

 

5. TERMIN KONKURSU: 

1.) Zgłoszenie udziału w konkursie pt. „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy” nastąpi poprzez dokładne 

wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 8 sierpnia 2021r. (zgłoszenie nadesłane po 

terminie nie będzie zakwalifikowane do konkursu) 

na adres organizatora: 

Ośrodek Kultury w Czudcu,  

ul. Rynek 14,  

38-120 Czudec 

okczudec@onet.eu 

6. OCENA: 

 

1.) Oceny dokona jury powołane przez organizatora dożynek. 

2.) Ocenie podlegać będą: zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki 

wykonania, poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu 

tradycyjnych ozdób 

 

mailto:okczudec@onet.eu


 

 

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

1.) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas  Gminnych Dożynek w Zaborowie 

w dniu 15 sierpnia 2021r. 

2.) Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy. 

Przyjmuje się przyznanie 3 nagród za: 

1 miejsce w wysokości – 600 zł 

2 miejsce w wysokości – 500 zł 

3 miejsce w wysokości – 400 zł 

Pozostali uczestnicy/ grupy otrzymają wyróżnienia za udział również w formie pieniężnej oraz 

pamiątkowe dyplomy  

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1.) Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, 

adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego 

wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac oraz wizerunku uczestniczących osób. 

 

2.)  organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

…………………………………………………………………………… 
NAZWA GRUPY WIEŃCOWEJ ( MIEJSCOWOŚĆ) 

 

 

…………………………………………………………………………… 
ILOŚĆ  OSÓB  W  GRUPIE 

 

…………………………………………………………………………… 
TEL. KONTAKTOWY 

 

…………………………………………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA GRUPY 

 

 

…………………………………………………………………………… 
ADRES ZAMIESZKANIA OPIEKUNA 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
CHARAKTERYSTYKA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………....… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

              …………………………………………………… 
                                                                                                                   PODPIS             

 

 

 


