
REGULAMIN  

                          POWIATOWEGO  KONKURSU WIEŃCÓW  I  OZDÓB  DOŻYNKOWYCH 

  

  

 

 

I. Organizator:  

Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18,  87-300 Brodnica  

Termin i miejsce konkursu:  29 sierpnia 2017r. o  godz. 11.00  

Park przy Starostwie Powiatowym w Brodnicy, ul. Kamionka 18.   

 

II.  Cel konkursu: 
1.Kultywowanie , oraz  popularyzacja najbardziej wartościowych i ciągle  żywych tradycji  

   regionalnych, działań artystycznych i najciekawszych dziedzin plastyki ludowej  i tradycji 

   obrzędu dożynkowego. 

2. Propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności  wyplatania wieńców dożynkowych, 

    wieńczących pomyślne zbiory plonów. 

3.Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec i ozdobę dożynkową.  

4.Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi. 

5. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowania twórczością ludową. 

6.Aktywizacja i Integracja społeczności lokalnej. 

  

III. Kategorie konkursowe: 
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach tj. 

 

1. Na najpiękniejszy  wieniec dożynkowy 

2. Na najpiękniejszą  ozdobę dożynkową 

 

IV. Kryteria oceny 
 

1.Kryteria oceny wieńca dożynkowego:   

 

Członkowie Komisji Konkursowej indywidualnie oceniają wieńce dożynkowe ,będą brali pod uwagę 

następujące kryteria:  

1. Podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane głównie ze świętem 

plonów i tradycją dożynkową ( kłosy zbóż i traw, len, ziarna zbóż ,słoma, zioła, warzywa, 

owoce, kwiaty, itp.)- od 0 do 5 pkt. 

2. Wygląd zewnętrzny: (podstawę wieńca stanowi  koło, ramiona wieńca i inne  części 

konstrukcyjne powinny być  oplecione  kłosami zbóż i innymi materiałami z pkt.1 )  

 - od 0 do 5 pkt. 

3. Elementy symboliki i tradycji ludowej – od 0 do 5 pkt. 

4. Technika wykonania wieńca i stopień trudności – od 0 do 5 pkt. 

5. Walory estetyczne  w tym kompozycja , dobór barw, architektura bryły - od 0 do 5 pkt. 

 

Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów  

etc.  

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 



 

2.Kryteria oceny ozdoby dożynkowej 

 

Członkowie Komisji Konkursowej indywidualnie  oceniając ozdobę dożynkową będą brali pod 

uwagę następujące kryteria:  

1.Wykonanie ozdoby dożynkowej z naturalnych produktów – płodów rolnych ( kłosy zbóż i traw, 

ziarno, słoma, zioła, warzywa, owoce, kwiaty, itp., dopuszcza się użycie takich materiałów jak: 

papier,sznurek, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna) - od 0 do 5 pkt. 

2. Estetyka i poziom wykonania (kompozycja, kształt – forma dowolna, kolorystyka)- od 0 do 5 pkt. 

3.Technika wykonania ozdoby dożynkowej  i stopień trudności – od 0 do 5 pkt. 

4.Ogólny wyraz artystyczny – od 0 do 5. 

5.Prezentacja płodów rolnych z wykorzystaniem oryginalnych, nowatorskich inwencji, jako formy 

uwzględniające współczesny charakter społeczeństwa – od 0 do 5. 

 

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

 

V. Warunki uczestnictwa:  
- w konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe i ozdoby dożynkowe,  przygotowane przez 

sołectwa, gminy i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Brodnickiego  

- delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny,  

- na miejsce konkursu  należy przybyć do godziny  10.45. 

-  Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców w dniu konkursu. 

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. 

KGW może zgłosić tylko jeden wieniec lub ozdobę dożynkową. 

   

 

 

VI. Nagrody i wyróżnienia:  
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są  nagrody ufundowane przez Powiat Brodnicki 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia podatku od nagród –zgodnie 

z obowiązującym prawem podatkowym.   

  

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:  
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystości Dożynek Powiatowo-Gminnych  

w Bobrowie w dniu 3 września 2017r. 

Zwycięzca konkursu będzie reprezentował Powiat Brodnicki na Dożynkach Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego w  Świeciu w dniu 3 września 2017r. 

 

 

VIII. Termin zgłoszeń:   
Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 16 sierpnia 2017 r.  

do Starostwa Powiatowego w Brodnicy,  ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica ,   

Wydział Promocji,  tel. 056/ 495 08 37, (- 38 ),  pok. 106, 108

 

 

 



 

ZGŁOSZENIE  UCZESTNICTWA 

W POWIATOWYM   KONKURSIE  WIEŃCÓW  I  OZDÓB  DOŻYNKOWYCH   

 

 

Termin i miejsce: 29 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00  

Park przy Starostwie Powiatowym w Brodnicy , ul. Kamionka 18.   

 

 ( na miejsce konkursu należy przybyć do godz.  10.45 )  

 

 

1. INFORMACJE  O  UCZESTNIKU  KONKURSU   ( NAZWA,  ADRES)  

 
 
........................................................................................................................................................... 

 

2. OSOBA KONTAKTOWA – TELEFON  

 

 

…………………………………………………………………………………………..…………. 

 

3.UDZIAŁ W KONKURSIE  W KATEGORII   ( proszę zaznaczyć ) 

 

o KAT. WIENIEC  DOŻYNKOWY 

o KAT. OZDOBA DOŻYNKOWA  

 

Oświadczenie 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji Powiatowego 

Konkursu Wieńców i Ozdób Dożynkowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ). 

 Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych 

osobowych w ramach Powiatowego Konkursu Wieńców i Ozdób Dożynkowych  
jest Starostwo Powiatowe w Brodnicy z siedzibą ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica.  

 

 

………………………………………….. 

           ( podpis osoby upoważnionej)  

 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie proszę przesłać  do dnia 16 sierpnia 2017r. do Starostwa 

Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica, Wydział Promocji , pok. 106, 108, 

 tel. 056/ 495 08 37, (-38 ).  


