REGULAMIN KONKURSU
„TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY”

Zasady konkursu:
1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu pt. „Tradycyjny wieniec dożynkowy” jest Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku.
2. CEL KONKURSU:
a) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych.
b) Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją.
3. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do sołectw oraz innych podmiotów w Gminie Lwówek.
4. TERMIN KONKURSU:
Wieniec należy zgłosić do 20 sierpnia 2021 pod numerem telefonu 61 441 40 24.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy.
b) Do Konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą oraz materiałami
do tradycyjnych wieńców dożynkowych
c) Nie będą oceniane:
- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych,
- wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu,
serce, kula ziemska, monstrancja, krzyż, hostia, postacie świętych, mapa lub godło Polski,
studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.

7. KRYTERIA OCENY:
a) Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej
ustala Organizator.
b) W Konkursie ocenie podlegać będą wieńce dożynkowe według następujących kryteriów:
KRYTERIA

LICZBA
PUNKTÓW

1.

ARCHITEKTURA BRYŁY (kształt tradycyjnego wieńca dożynkowego:
kopuła, korona lub koło)

1-10 pkt.

2.

MATERIAŁY wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze
świętem plonów – wyłącznie płody naturalne: kłosy zbóż, ziarno
zbóż, zioła, trawa, jarzębina, warzywa, owoce, kwiaty polne lub z
ogrodu (świeże lub suszone) występujące w naszym regionie

1-10 pkt.

3.

OGÓLNY WYRAZ ARTYSTYCZNY I ESTETYCZNY (wygląd zewnętrzny,
technika, kolor, kompozycja, precyzja wykonania i
pracochłonność).

1-10 pkt.

4.

PREZENTACJA WIEŃCA - stroje lub ośpiewanie

1-5 pkt.

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
a) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas „Lwóweckiego Święta Chleba” w dniu 29
sierpnia 2021.
b) Uczestnicy są zobowiązani do odebrania wykonanych przez siebie wieńców dożynkowych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do
Konkursu prac.
b) Powyższy regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.mgok.lwowek.com.pl.

