
REGULAMIN KONKURSU NA  

„NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” 

 Zasady konkursu: 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: organizatorem konkursu pt. 

„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Lipsku. 

 2. CEL KONKURSU: 

a) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych. 

b) Wybór najpiękniejszego wieńca zgłoszonego do Konkursu.  

 3. UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do sołectw wsi gminy Lipsk.  

4. TERMIN KONKURSU: 

a) Zgłoszenie udziału w konkursie pt. „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” 

nastąpi poprzez deklarację ustną (osobiście lub telefonicznie) przedstawiciela 

wsi,  do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, najpóźniej do 27 

sierpnia br. 

b) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy w dniu 5 

września 2019 roku na plac przy M-GOK w Lipsku.   

5. PRZEDMIOT KONKURSU: 

a) Przedmiotem Konkursu są wieńce dożynkowe. 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec 

dożynkowy. 

b) Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę 

zawierającą nazwę Uczestnika Konkursu (nazwę wsi, nazwiska osób, które 

wykonały wieniec). 



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: 

- Zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania 

(w skali 1-10 punktów), 

- Poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy 

użyciu tradycyjnych ozdób (w skali 1-10 punktów); 

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. 

 8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

a) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas festynu 

„Dożynki Gminne i XII Turniej Wsi” gminy Lipsk, 5  września 2021 roku w 

Lipsku. 

c) Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe 

oraz pamiątkowe dyplomy. 

d) Po rozstrzygnięciu Konkursu jego Uczestnicy są zobowiązani do odebrania 

wykonanych 

przez siebie wieńców dożynkowych. 

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i 

publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do 

Konkursu prac. 

b) Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela M-GOK w Lipsku: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku 

ul. Rynek 23 

tel. 87 642 35 86  

e-mail:  mgok@lipsk.pl    mgok@kulturalipsk.pl  

mailto:mgok@lipsk.pl
mailto:mgok@kulturalipsk.pl

