
REGULAMIN KONKURSU
NA „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY”

 
 
Miejsce Konkursu

Skolin – plac dożynkowy

Termin Konkursu

20 sierpnia 2017 roku, w trakcie Gminno – Parafialnego Święta Plonów 2017

Organizator Konkursu

   Wójt Gminy Wielkie Oczy

Cel konkursu

1.   Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych
tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.

2.   Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.

3.   Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.

4.   Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

Zakres przedmiotowy

Na  Konkurs  należy  wykonać  wieniec  dożynkowy,  który  formą  i  użytym
materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na
terenie Gminy.

Wszystkie wieńce uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym 20 sierpnia
2017  roku  i  zostaną  ustawione  na  placu  podczas  trwania  uroczystości
dożynkowych.

Komisja konkursowa

Organizator  powołuje  Komisję  Konkursową.  Skład  Komisji  jest  jawny.  
W  skład  Komisji  wchodzi  maksymalnie  3  członków  oraz  Przewodniczący
Komisji. 

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

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

Kryteria oceny

Komisja  Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie  brać pod uwagę
następujące kryteria:



1.   Związek z lokalną tradycją – od 0 do 5 pkt.

2.   Bogactwo  użytych  elementów.  Różnorodność  wykorzystanych  do
wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych,
takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. – od 0 do
5 pkt.

3.   Staranność wykonania i stopień trudności – od 0 do 5 pkt.

4.   Ogólny wygląd zewnętrzny; walory estetyczne, kompozycja, kolorystyka,
architektura bryły, wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych
wieńców dożynkowych – od 0 do 5 pkt.

Warunki uczestnictwa

W  Konkursie  może  uczestniczyć  tylko  1  grupa  wieńcowa  reprezentująca
poszczególne sołectwa.

Każda grupa wieńcowa prezentuje 1 wieniec dożynkowy.

Wieńce  swoim  wyglądem  nie  powinny  budzić  negatywnych  skojarzeń,
obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy i nienawiści.

Z uwagi na przemarsz korowodu dożynkowego, konstrukcja wieńców musi
umożliwiać ich przenoszenie.

Przebieg Konkursu

Grupa wieńcowa przyjeżdża na koszt własny.

Zbiórka i rejestracja delegacji wieńcowych odbędzie się o 1430 na „boisku” w
Skolinie, następnie nastąpi przemarsz korowodem na miejsce dożynek.

Wieńcom nadana zostanie numeracja według kolejności zgłoszeń.

Wieńce konkursowe zostaną ocenioną przez Komisję 20 sierpnia 2017 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu i jego ogłoszenie nastąpi 20 sierpnia 2017 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Dla uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody pieniężne
przyznane przez Wójta Gminy Wielkie Oczy.

Uwagi końcowe

Grupy  wieńcowe  będą  miały  możliwość  zaprezentowania  swoich
umiejętności manualnych 20 sierpnia 2017 roku.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów
związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych.

Biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte  
w Regulaminie i w pełni je akceptują.

W  sprawach  nieregulowanych  niniejszym  Regulaminem  rozstrzyga  Wójt
Gminy Wielkie Oczy.


