
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do udziału  

w konkursie na  

najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

 

Regulamin konkursu 

 
 

1. Cel konkursu: 

 kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacenie ludowego 

charakteru tradycyjnego Święta Plonów, którego symbolem jest bochen chleba i 

wieniec dożynkowy; 

 prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy. 

 

2. Organizator konkursu:  

 Gmina Czerwieńsk, 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku; 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

 Koła Gospodyń Wiejskich; 

 Rady Sołeckie; 

 Grupy nieformalne; 

 Osoby prywatne nie będące artystami zawodowymi. 

 

4. Kryteria oceny:  

 

I Kategoria – wieńce tradycyjne: 

 

a) Podstawowe materiały wykorzystywane przy tworzeniu wieńców muszą być 

związane ze Świętem Plonów, np.: kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty. 

b) Wygląd zewnętrzny: 

 kształt korony, 

 materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów, jak: zasuszone 

części roślin, w tym zboża, zioła i kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe 

kwiaty, papier, 

 do konstrukcji można użyć metalu lub drewna, 

 kolorystyka – dowolna, 

 kompozycja –  kształt korony. 

c) Wymiary – wysokość do 180 cm, szerokość do 150 cm (należy zwrócić uwagę 

na stabilność konstrukcji). 

d) Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, 

sztucznych kwiatów, etc. 

 

II Kategoria – wieńce współczesne 

 

a) Podstawowe materiały wykorzystywane przy tworzeniu wieńców muszą być 

związane ze Świętem Plonów, np.: kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty. 

b) Wygląd zewnętrzny: 

 kształt - dowolny, 



 materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów, jak: zasuszone 

części roślin, w tym zboża, zioła i kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe 

kwiaty, papier, tkanina, 

 do konstrukcji można użyć metalu lub drewna, 

 kolorystyka – dowolna, 

 kompozycja – dowolna, dopuszcza się wprowadzenie elementów 

ruchomych. 

c) Wymiary – wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie, w obwodzie na całej 

wysokości wieńca do 150 cm. 

 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 dostarczenie wieńców w dniu 17 sierpnia br. w godz. 12.00 - 16:00 do 

świetlicy wiejskiej w Leśniowie Małym;  

 dołączenie do każdego wieńca opisu zawierającego nazwiska twórców, 

nazwę wsi oraz inne informacje o wieńcu wg uznania twórców; 

UWAGA! Wieńce bez metryczki nie będą oceniane! 

 wieńce nie spełniające kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie 

nie będą oceniane w konkursie. 

 

6. Przebieg i ocena konkursu: 

a) Oceny wieńców dokona Komisja Konkursowa w dniu 18 sierpnia. 

b) Oceniane będą wieńce w dwóch kategoriach: 

 wieńce o formie tradycyjnej, 

 wieńce o formie współczesnej. 

 

c) Z oceny wieńców sporządzony zostanie protokół. 

 

7. Wieńce, które zajmą I miejsce w konkursie gminnym, w obu kategoriach, 

reprezentować będą Gminę Czerwieńsk na konkursie powiatowym. 

8. Wieńce biorące udział w konkursie będą eksponowane podczas uroczystości 

dożynkowych na boisku w Leśniowie Małym i zostaną zwrócone twórcom, którzy 

odbierają je po zakończeniu uroczystości. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wieńce pozostawione na placu 

dożynkowym po zakończonej imprezie. 

 


