REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2019
Wójt gminy Kamienna Góra oraz Centrum Biblioteczno- Kulturalne gminy Kamienna Góra,
serdecznie zapraszają:
mieszkańców gminy: sołectwa, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia do udziału w konkursie na
Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.
I. ORGANIZATORZY:
Urząd Gminy Kamienna Góra oraz Centrum Biblioteczno- Kulturalne gminy Kamienna Góra,
II. TERMIN I MIEJSCE:
,, Dożynki Gminne”, Pisarzowice 14 września 2019 r.
III. CEL KONKURSU:
- Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych
oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.
- Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
- Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.
- Rozbudzenie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.
- Pozyskiwanie przez organizatorów Konkursu prac o wysokich walorach artystycznych
i etnograficznych.
IV. PRZEDMIOT KONKURSU:
Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do
tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski. Wszystkie zgłoszone wieńce
uczestniczyć będą w poświęceniu w trakcie mszy św. oraz korowodzie dożynkowym 14.09.2019 roku
i zostaną ustawione przy scenie głównej podczas trwania uroczystości dożynkowych.
V.WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Zgłoszenia należy dokonać w Centrum Biblioteczno- Kulturalnym gminy Kamienna Góra, w terminie
do 07.09.2019 r.
- Każda grupa może zgłosić tylko jeden wieniec.
- Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.
- Członkowie komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie.
- Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
- Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
- Zgłoszony wieniec dożynkowy musi zostać zaprezentowany podczas Dożynek Gminnych dnia
14.09.2019 r. Każdy wieniec powinien posiadać kartkę zawierającą nazwę wystawcy.
- W skład grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 6 osób.
- Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc.
i swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych,
gloryfikować przemocy i nienawiści.
- Z uwagi na przemarsz korowodu dożynkowego, konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich
przenoszenie.
VI. KRYTERIA OCENY :

Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
1. Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki – od 0 do 5 pkt.
2. Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów
naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. – od 0 do 5 pkt.
3. Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0 do 5 pkt.
4. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – od 0 do 5
pkt.
VII. KOMISJA KONKURSOWA:
Organizator powołuje Komisję Konkursową w skład komisji wchodzi maksymalnie 5 członków.
Pracami komisji kieruje Przewodniczący wskazany przez osobę powołującą. Z prac komisji zostanie
sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. Decyzja Komisji Konkursowej jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego oraz przyzna I, II i III miejsce.
Laureatom zostaną wręczone nagrody.

Zgłoszenia wieńców oraz zapytania należy kierować do:
Centrum Biblioteczno- Kulturalne gminy Kamienna Góra,
Krzeszów lub Pisarzowice
Tel. 75 610 6062 lub 63

