
  

  

  

REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY  
  

Zasady konkursu:  

  

1. ORGANIZATOR KONKURSU:   

Organizatorem konkursu na tradycyjny wieniec dożynkowy, zwany w dalszej części 

konkursem, jest Urząd Gminy Kuźnica oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy.  

 

2. TERMIN I MIEJSCE: 

Dożynki Gminne w Kuźnicy, 11 września 2022 r.  

  

3. CEL KONKURSU:   

Celem konkursu jest:   

 Kultywowanie oraz upowszechnianie tradycji ludowych i regionalnych związanych z 

dożynkami. 

 Prezentacja wieńców dożynkowych z terenu Gminy Kuźnica. 

 Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej  z pokolenia 

twórców na dzieci i młodzież.   

 Wzmocnienie lokalnej tożsamości.  

  

4. PRZEDMIOT KONKURSU:   

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych wieńców dożynkowych, których 

sposób wykonania zgodny będzie z tradycją dawnych wieńców dożynkowych.   

  

5. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ TERMINY KONKURSU:   



  

  

  

a) W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez: sołectwa, 

stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne, 

instytucje gminne  oraz indywidualnych twórców (osoby pełnoletnie) z terenu Gminy 

Kuźnica.  

b) Wyżej wymienione grupy bądź osoby indywidualne mogą zgłosić do konkursu wyłącznie 

jeden wieniec dożynkowy.   

c) Każdy w/w podmiot winien dokonać zgłoszenia. Karta zgłoszeniowa dostępna jest  w 

siedzibie Organizatora, tj. w Urzędzie Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1,  

16-123 Kuźnica. Ponadto karta zgłoszeniowa wraz z regulaminem dostępna jest na stronie 

internetowej: www.kuznica.ug.gov.pl   

d) Wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na 

adres: Urząd Gminy Kuźnica pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica (z 

dopiskiem „Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy” na kopercie) w terminie  do 

dnia 07 września 2022 roku. W przypadku listu decyduje data wpływu do wyżej 

wymienionej instytucji.   

e) Zgłoszony wieniec dożynkowy musi zostać zaprezentowany podczas trwania finału 

konkursu, tj. w dniu 11.09.2022 roku podczas Dożynek Gminnych w Kuźnicy. Każdy 

wieniec winien posiadać kartkę zawierająca nazwę wystawcy.   

f) Wszelkie elementy niezbędne do wykonania wieńca dożynkowego każdy uczestnik 

zapewnia we własnym zakresie.  

g) Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.  

h) Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie.   

i) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.  

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z jego akceptacją.  

 



  

  

  

5. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH WIEŃCÓW:  

a) Wieńce dożynkowe oceni Komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę 

następujące parametry: 

- sposób, poziom i styl wykonania wieńca,   

- wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego, 

- zachowanie elementów tradycyjnych. 

b) Wieniec zgłoszony do konkursu powinien być zbudowany z płodów ziemi (roślin, nasion, 

bulw, korzeni, owoców, orzechów, kwiatów naturalnych oraz elementów podtrzymujących 

np. z drewna, tektury, stali itp. Nie powinien swoim wyglądem budzić negatywnych 

skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy, nienawiści itp.    

c) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

  

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:   

a) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 11.09.2022 roku podczas Dożynek Gminnych 

w Kuźnicy.  

b) Uczestnikom konkursu wręczone zostaną nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.   

  

  

Paweł Mikłasz 

Wójt Gminy Kuźnica  

 

Załącznik: 

1) Karta zgłoszenia  

 

  


