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REGULAMIN KONKURSU 

NA TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY 

 

Zasady konkursu  

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu na tradycyjny wieniec dożynkowy, zwanym w dalszej 

części konkursem, jest Gmina Smętowo Graniczne. A współorganizatorem 

jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym. 

 

2. CEL KONKURSU  

Celem konkursu jest: 

 Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy. 

 Kultywowanie najbardziej wartościowych oraz nadal żywych tradycji 

regionalnych a także popularyzacja kultury ludowej. 

 Budowa  tożsamości  kulturowej  w  oparciu  o  ciągłość  tradycji  

przekazywanej z pokolenia twórców na dzieci i młodzież.  

 Wzmocnienie lokalnej tożsamości. 

 

3. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych wieńców 

dożynkowych, których sposób wykonania będzie nawiązywał do tradycji 

dawnych wieńców dożynkowych występujących na terenie Kociewia.  

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ TERMINY KONKURSU 

a)  W  konkursie  mogą  uczestniczyć  wieńce  dożynkowe  przygotowane  

przez  reprezentantów: sołectw, stowarzyszeń,  grup  nieformalnych  (np.  Kół  

Gospodyń  Wiejskich),  instytucji   gminnych oraz indywidualnych wytwórców 

z terenu gminy Smętowo Graniczne. 

b)  Każda grupa reprezentantów może liczyć maksymalnie 4 członków.  

c) Każda grupa może zgłosić do konkursu wyłącznie jeden wieniec 

dożynkowy. 

d) Każdy  w/w  podmiot winien  dokonać  zgłoszenia.  
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Karta  zgłoszeniowa  dostępna  jest w  siedzibie  Organizatora,  tj.  w  Urzędzie  

Gminy  Smętowo Graniczne  ul.  Dworcowa 10, 83 – 230 Smętowo Gr. , a 

także w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie  

Granicznym, ul. Sportowa 7, 83-230 Smętowo Gr. Ponadto karta 

zgłoszeniowa wraz z regulaminem  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  

Urzędu  Gminy  Smętowo Graniczne (www.smetowograniczne.pl) oraz    

GOKSiR Smętowo  (www.goksirsmetowo.pl). 

e) Wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub listownie pod 

adres: Urząd Gminy  Smętowo Graniczne  ul.  Dworcowa 10, 83 – 230 

Smętowo Graniczne (z  dopiskiem  „Konkurs  na  tradycyjny  wieniec  

dożynkowy”  na  kopercie) w   terminie do 12 sierpnia 2016 roku.  

W przypadku listu decyduje data wpływu do wyżej wymienionej instytucji.  

f)  Zgłoszony  wieniec  dożynkowy  winien posiadać kartkę zawierająca nazwę 

wystawcy, czyli nazwę grupy (np. KGW i miejscowość) lub poszczególne 

imiona i nazwiska członków grupy.  

g) Wszelkie  elementy  niezbędne  do  wykonania  wieńca  dożynkowego 

uczestnicy zapewniają we własnym zakresie. 

h) Delegacje wieńcowe dowożą wieniec na miejsce konkursu na koszt własny 

do 29 sierpnia 2016 roku. 

i) Miejscem konkursu jest siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Smętowie Granicznym, ul. Sportowa 7, 83-230 Smętowo 

Graniczne. 

j)  Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie.  

k) Uczestnicy  konkursu  zobowiązani  są  do  zapoznania się  z  niniejszym  

regulaminem.  

l) Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z jego akceptacją. 

ł) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 

5. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH WIEŃCÓW: 

a) Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwa 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

b) Ocenie poddany będzie: 

 Sposób  wykonania  wieńca  dożynkowego oraz użyte  materiały  

(w skali 1-10 punktów)  

 Wartość  artystyczna  związana  z kulturą  robienia  wieńców  

dożynkowych: zachowanie elementów tradycyjnych  

(w skali 1 - 10 punktów)  

 Ogólny wyraz artystyczny (w skali 1-10 punktów)  

http://www.smetowograniczne.pl/
http://www.goksirsmetowo.pl/
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Jedna grupa uczestników maksymalnie może uzyskać 30 punktów.  

c) Ilość punktów będzie decydowała o uzyskaniu I, II, III miejsca w konkursie, 

a w przypadku uzyskania  przez  poszczególne  wieńce  dożynkowe  takiej  

samej  ilości  punktów, przewodniczący zarządzi dodatkowe głosowanie i 

członkowie komisji jeszcze raz poddadzą ocenie tylko te wieńce, które 

uzyskały taką samą ilość punktów, by ustalić ostateczny werdykt. Komisja 

zarzeka sobie prawo przyznania wyróżnień.  

d) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY 

a) Organizator przewiduje I, II lub III nagrody oraz ewentualne wyróżnienia. 

b) Zwycięski wieniec zostanie zaprezentowany podczas Gminno – 

parafialnych Dożynek 2016, jako wieniec główny. Pozostałe wieńce 

zostaną zaprezentowane na wystawie dożynkowej.  

c) Laureaci zostaną poinformowani telefoniczne lub mailowo o zajętych 

lokatach, nie później niż 3 dni przed planowanym dniem wręczenia nagród.   

d) Dla zdobywców I m-ca w konkursie, przewidziana jest nagroda 

niespodzianka. Pozostałe miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.  

e) Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

f) Prawa do otrzymania nagród nie można przenieść na osoby trzecie.  

g) Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu 4 września 2016r. podczas 

Gminno – parafialnych Dożynek.  

 

7. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE 

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet w 

trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie 

internetowej Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich 

ogłoszenia. 

b) Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika 

konkursu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska w materiałach, 

niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie 

konkursu oraz relacje z jego przebiegu przez czas określony przez 

Organizatora konkursu.  

Organizator:  

/-/ Anita Galant Wójt Gminy Smętowo Graniczne  

Załączniki: 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie 

2. Zgoda na udział w konkursie (dot. osób niepełnoletnich)  


