Regulamin Konkursu
tradycyjnych i współczesnych wieńców dożynkowych
Gminnych Dożynek – Połupin 2015

 Cel konkursu:
 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacanie
ludowego charakteru dożynek, których symbolem jest wieniec
dożynkowy.
 Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.
 Organizatorzy konkursu:
Gmina Dąbie





Uczestnicy:
Koła Gospodyń Wiejskich
Rady Sołeckie
Osoby prywatne nie będące artystami zawodowymi

 Kategorie wieńców:
 wieniec tradycyjny,
 wieniec współczesny.
 Warunki uczestnictwa w konkursie:
 Prezentacja wieńca dożynkowego komisji konkursowej w dniach
18 - 19 sierpnia 2015 roku
 Dołączenie
do
każdego
wieńca
opisu
zawierającego
miejscowość, w której został wykonany, nazwiska twórców, kategorię
konkursową oraz inne informacje o wieńcu wg uznania twórców.
 Kryteria oceny:
Kategoria wieńców tradycyjnych
 Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być
związane ze świętem plonów np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce,
kwiaty.

 Wygląd zewnętrzny:
 kształt - forma korony,
 materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone
części roślin, w tym zboża, zioła, kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe
kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna,
 kolor – kolorystyka dowolna,
 kompozycja – dowolna pod warunkiem zachowania kształtu korony.
 Zgodność z wymiarami – wysokość do 180 cm, szerokość do 150 cm.
 Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku,
styropianu, sztucznych kwiatów etc.
Kategoria wieńców współczesnych
 Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być
związane ze świętem plonów, np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce,
kwiaty.
 Wygląd zewnętrzny:
 kształt – forma dowolna,
 materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone
części roślin, w tym zboża, zioła, kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe
kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna,
 kolor – kolorystyka dowolna,
 kompozycja – kompozycja dowolna, dopuszcza się wprowadzenie
elementów ruchomych.
 Zgodność z wymiarami – wysokość do 180 cm, szerokość
w podstawie w obwodzie na całej wysokości wieńca do 150 cm.
 Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku,
styropianu, sztucznych kwiatów etc.
UWAGA: Wieńce nie spełniające kryteriów zawartych w punktach
niniejszego regulaminu nie będą oceniane w konkursie.
Wszystkie zgłoszone do konkursu wieńce muszą wziąć udział w korowodzie
dożynkowym oraz Mszy Św. w Kościele w Połupinie w dniu 23.08.2015 r.

 Przebieg konkursu:
Dokonanie oceny wieńców gminnych wg określonych kryteriów przez
komisję konkursową w dniu 18 - 19 sierpnia 2015 r. Dokładny termin
przeprowadzenia oceny przez komisję konkursową uzgodniony zostanie
drogą telefoniczną. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia
21 sierpnia 2015 r. Wybrane wieńce zostaną zgłoszone do konkursu
dożynkowego powiatowego. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie
internetowej
pod
adresem
www.dabie.pl
Przyznanie
nagród
nastąpi podczas Gminnych Dożynek w Połupinie.

 Ocena i nagrody:
 Oceny wieńców dokonuje Komisja Konkursowa złożona z osób
wyłonionych przez organizatora konkursu.
 Z oceny sporządza się protokół zawierający informacje o:
 składzie Komisji Konkursowej,
 przyznanych w konkursie nagrodach i wyróżnieniach.
 Wieńce biorące udział w konkursie zostaną zwrócone twórcom,
którzy odbiorą je po zakończeniu uroczystości dożynkowych w dniu
23.08.2015 r. lub za ich zgodą będą przekazane reprezentantom władz.
 Organizator nie odpowiada za wieńce pozostawione na placu
dożynkowym po zakończeniu uroczystości.
 Twórcy wieńców, które zajmą I miejsce w poszczególnych
kategoriach w konkursie gminnym biorą obligatoryjnie udział
w konkursie powiatowym i ewentualnie wojewódzkim na własny
koszt.

