
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie wraz z Urzędem Gminy w Kleszczowie 

organizuje konkurs na 

„Wieniec dożynkowy” 

REGULAMIN KONKURSU 

ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie oraz Urząd Gminy w Kleszczowie. 

CELE KONKURSU: 

1. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych i ciągle żywych tradycji ludowych oraz 

najciekawszych dziedzin plastyki ludowej. 

2. Propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wyplatania wieńców. 

3. Wymiana doświadczeń. 

4. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy. 

WARUNKI KONKURSU: 

1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, organizacje zrzeszone zarejestrowane i niezarejestrowane (np. 

Kluby Seniora, Rady Sołeckie, Rady Kościelne itp.) z terenu Gminy Kleszczów. Wieńce mogą być 

wykonywane indywidualnie lub w zespołach 4 - osobowych. 

2. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 02.08.2019 r. do godz. 18.00 w siedzibie GOK w Kleszczowie (karta 

zgłoszenia w załączeniu). 

3. Prace powinny być oryginalne, nigdzie dotąd nie wystawiane i nie nagradzane. 

4. Prace muszą być podpisane przez autora i zawierać imię, nazwisko oraz miejscowość. 

5. Wieńce należy dostarczyć w dniu 25.08.2019 r. do godz. 13:00 na plac przed Wiejskim Ośrodkiem Kultury 

w Wolicy. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona. 

 

KRYTERIA OCENY: 

1. Podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów (kłosy zbóż, ziarno, 

warzywa, owoce, kwiaty, wstążki, itp.). 

2. Wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał użyty do wykonania wieńca oraz kompozycja). 

3. Wykorzystanie w budowie wieńca oryginalnych nowatorskich inwencji. 

OCENA: 

1. Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. 

2. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie I, III, III miejsca oraz wyróżnienia dla 

pozostałych uczestników konkursu.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystości dożynkowych w dniu 25.08.2019 

r.  na placu dożynkowym w miejscowości Wolica. 

 

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie do 

dnia 02 sierpnia 2019 r. 


