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REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 

Dożynki gminne, Rzakta 2019 
 
Organizator konkursu:  Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 
 
Partnerzy Konkursu: Urząd Gminy Wiązowna, Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance 
  
1. Cel konkursu 
1) Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego metodą tradycyjną. 
2) Kultywowanie i upowszechnianie tradycji i zwyczajów ludowych związanych ze świętem 
plonów. 
3) Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych. 
4) Promocja walorów wsi polskiej. 
 
2. Termin i miejsce  
25 sierpnia 2019 r., Gmina Wiązowna,  Rzakta, ul. Mazowiecka (boisko) 
 
3. Zakres przedmiotowy 
Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy zgodny ze zwyczajami i tradycją regionu, z 
którego pochodzi zgłaszająca go delegacja. 
 
4. Zgłaszanie wieńców 
1) Delegacje i wieńce dożynkowe należy zgłaszać wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, 
stanowiący załącznik do Regulaminu. 
2) Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć: 
a) drogą mailową na adres: zapisy@gok-wiazowna.pl,  
b) pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, ul. Kościelna 41, 05-462 
Wiązowna (liczy się data otrzymania przez organizatora konkursu), 
c) osobiście w siedzibie Organizatora, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, ul. Kościelna 41, 
05-462 Wiązowna. 
3) Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć najpóźniej do 19.08.2019 roku.  
 
5. Rejestracja wieńców 
1) Rejestracja wieńców dożynkowych odbędzie się 25.08.2019 r. w godzinach 12:30 – 13:00 na 
placu dożynek  
2) Rejestrując  wieniec dożynkowy i przystępując  tym samym do Konkursu, delegacja wskazuje 
imiennie osobę, która w przypadku przyznania nagrody pieniężnej upoważniona będzie do jej 
odbioru.  
3) Po rejestracji wieńce zostaną ustawione w wyznaczonym miejscu przez koordynatora. Następnie 
przed rozpoczęciem uroczystej Mszy Świętej nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego (około 
godz. 13:15).Wieńce zostaną ustawione przy scenie plenerowej. Przemarsz korowodu będzie 
koordynowany przez osobę wyznaczoną z ramienia Organizatora Konkursu.  
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6. Warunki uczestnictwa w konkursie 
1) W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane własnoręcznie przez grupy 
osób, w tym: sołectwa, parafie, koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia lub inne organizacje.                                         
2) Każda grupa może zgłosić jeden wieniec. 
3) Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 
4) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem  
5) Zgłoszony wieniec dożynkowy zostanie zaprezentowany podczas Dożynek gminnych w dniu 
25.08.2019 r. w Rzakcie w sposób ustalony przez organizatora konkursu 
6) Każdy wieniec powinien posiadać kartę zawierającą nazwę wystawcy, np. „Sołectwo …….”,  
„Parafia ………”. 
7) Z uwagi na przemarsz korowodu dożynkowego, konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich 
przenoszenie.  
 
7. Kryteria oceny tradycyjnych wieńców dożynkowych 
Wieńce dożynkowe będą oceniane według skali od 1 do 5 punktów w każdej kategorii: 
1) Wykorzystanie płodów rolnych z tegorocznych plonów (kłosy, zboża, ziarno, słoma, zioła, 
warzywa, owoce, kwiaty, itp.). 
2) Estetyka i poziom wykonania ( kompozycje, kształt, kolorystyka) 
3) Elementy symboliki i tradycji ludowej. 
4) Technika wykonania wieńca oraz stopień trudności. 
5) Ogólny wyraz artystyczny. 
Maksymalnie można uzyskać 25 punktów. 
 
8. Komisja konkursowa 
Organizator powołuje Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzi 5 osób.  Pracami komisji 
kieruje Przewodniczący. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 
jej członków.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 
9. Nagrody i wyróżnienia 
1) Komisja Konkursowa dokona wyboru najpiękniejszych wieńców dożynkowych i przyzna 
nagrody finansowe i rzeczowe w  konfiguracji ustalonej przez komisję konkursową. 
2) Dodatkowo Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia za wieńce dożynkowe. 
3) Organizator zastrzega sobie prawo do podziału środków na nagrody. 
4) Łączna kwota nagród finansowych to 2.500,00 złotych (Słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 
Środki finansowe zostaną rozdzielone przez komisję konkursową w dowolnej konfiguracji według 
decyzji komisji.  
  
10. Inne istotne informacje: 
1) Wieńce dożynkowe będą oceniane po uroczystej Mszy Świętej,  25.08.2019 r., której 
rozpoczęcie zostało zaplanowane na godz. 13:30 
2) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości dożynkowych. 
3) Ewentualne pytania należy kierować  na adres: zapisy@gok-wiazowna.pl lub do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiązownie, ul. Kościelna 41, tel. 22 780 41 79. 
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11. Przetwarzanie danych osobowych 
1) Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu. 
2) Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocyjnych i 
informacyjnych związanych z Konkursem, w ramach działań prowadzonych przez Organizatora 
Konkursu. 
3) Okres przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorcy jest uzależniony od celu w jakim dane 
są przetwarzane, w szczególności związanych z organizacją Konkursu oraz ogłoszeniem jego 
wyników. 
4) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
5)  Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje 
brakiem możliwości udziału w Konkursie. 
7) Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Uczestnika 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
 


