
REGULAMIN KONKURSU NA
„NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY”

PODCZAS POLSKO-NIEMIECKIEGO SPOTKANIA Z TRADYCJĄ I
FOLKLOREM 2022 W KARGOWEJ

ORGANIZATOR KONKURSU

Gminne Centrum Kultury w Kargowej

CEL KONKURSU

1. Kultywowanie tradycji związanych z Dożynkami.

2. Rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań twórczością ludową.

3. Zaprezentowanie uczestnikom Dożynek wieńców.

MIEJSCE I CZAS KONKURSU

1. Dożynki odbędą się dnia 21 sierpnia 2022 r. w Kargowej

2. Wieńce  należy  dostarczyć  do  Gminnego  Centrum  Kultury w  Kargowej  do  dnia
19 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Każde sołectwo gminy Kargowa może zgłosić do konkursu jeden wieniec dożynkowy. 

2. Do każdego wieńca powinna być dołączona kartka z informacją zawierającą nazwę
sołectwa.

OCENA KONKURSOWA

1. Wieńce zgłoszone przez poszczególne sołectwa ocenia komisja konkursowa.

2. W  skład  komisji  konkursowej  wchodzą:  po  jednym  przedstawicielu  z  sołectw
biorących udział  w konkursie, jeden przedstawiciel  Urzędu Miejskiego w Kargowej
oraz jeden przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury.

3. Kryteria oceny: 

-  różnorodność  użytych  do  wykonania  wieńca  dożynkowego  podstawowych
materiałów naturalnych (kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła, itp.),

- walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły),



- ogólny wyraz artystyczny oraz sposób prezentacji wieńca,
- wkład pracy i pomysłowość projektu.

4. Komisja  przyzna  I,  II  i  III  miejsce  oraz  wyróżnienia,  za  które  zostaną  wręczone
dyplomy i nagrody finansowe.

a) za zajęcie I miejsca – nagroda finansowa 500 zł brutto

b) za zajęcie II miejsca – nagroda finansowa 400 zł brutto

c) za zajęcie III miejsca – nagroda finansowa 300 zł brutto

d) wyróżnienie - nagroda finansowa 200 zł brutto

5. Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i  nagród nastąpi 21 sierpnia br.
podczas Polsko-niemieckiego Spotkania z Tradycją i Folklorem w Kargowej. 

6. Informacja  o  wynikach  konkursu  zostanie  umieszczona  na  stronie  internetowej
Gminnego Centrum Kultury w Kargowej www.gok.kargowa.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego
konkursu.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

http://www.gok.kargowa.pl/

