
REGULAMIN KONKURSU WIEŃCOWEGO
DOŻYNKI GMINNE

Niedźwiada – 21 sierpnia 2016 r.

Organizator: Samorząd Gminy Niedźwiada

Miejsce konkursu: Niedźwiada - Kolonia (boisko)
Termin konkursu: 21 sierpnia 2016 r.

Cel konkursu: 
1) kultywowanie tradycji dożynkowych,
2) popularyzacja artystycznych walorów twórczości ludowej, 
3) prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

Uczestnikami  konkursu  mogą  być  Koła  Gospodyń  Wiejskich,  Zespoły
Śpiewacze, Rady Sołeckie i in. organizacje z terenu Gminy Niedźwiada; dany
uczestnik może zgłosić tylko 1 wieniec, w jednej z kategorii:

 wieńce  tradycyjne charakteryzujące  się  formami  autentycznie  ludowymi
uformowane w kształcie  korony,  wykonane z  plonów pól,  ogrodów,  sadów,  łąk
i lasów. W tej  kategorii  nie należy łączyć plonów z elementami sztucznymi (np.
papier, plastik) oraz używać elementów sztucznie barwionych;

 wieńce współczesne odwołujące  się  do aktualnej  rzeczywistości  obyczajowej
lub religijnej, wykonane w formie np. kielicha, kapliczki, hostii, dzbana. Wieńce
w tej kategorii powinny być wykonane również z plonów pól, ogrodów, sadów, łąk
i  lasów,  jednak dopuszcza  się  łączenie  niewielkiej  ilości  elementów innych,  niż
plony.

Wieńce oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

Kryteria oceny:
1) różnorodność i jakość materiałów wykorzystanych w wieńcu (kłosy, ziarno, warzywa,

owoce, kwiaty, zioła występujące w naszym regionie),
2) wyraz artystyczny (kompozycja i dobór barw, precyzja wykonania i pracochłonność,

walory estetyczne,).

Nagrody i wyróżnienia:
Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienie w konkursie. Ostateczną decyzję, co do
liczby i wysokości nagród podejmie Komisja Konkursowa w uzgodnieniu z fundatorem
nagród.  Rozstrzygnięcie  konkursu  i  wręczenie  nagród  nastąpi  w  czasie  uroczystości
dożynkowych. Decyzja Komisji Konkursowej jest niepodważalna. Wieniec wyróżniony w
konkursie będzie reprezentował Gminę Niedźwiada na Dożynkach Powiatowych, które
odbędą się 4 września 2016 r. w Lubartowie.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie:
1. Zgłoszenie  wieńca  do  konkursu  można  dokonać  do 18 sierpnia  2016  r.  na

załączonym formularzu złożonym w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłanym
elektronicznie na adres poczta@niedzwiada.pl 

2. Przywóz wieńca do kościoła w Niedźwiadzie  przed godz. 12:30.  Po Mszy św.
korowód wieńców na boisko.

3. Każdy  wieniec  powinien  posiadać  informację,  z  jakiego  pochodzi  sołectwa.
Komitet organizacyjny przygotuje podpisy wieńców.

4. Szczegółowy  program  uroczystości  dożynkowych  jest  umieszczony  na  stronie
www.niedzwiada.pl

http://www.niedzwiada.pl/
mailto:hsowa@niedzwiada.pl
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