
 

 

REGULAMIN KONKURSU   

„Najładniejszy wieniec dożynkowy” 

DOŻYNKI GMINNE -  GAĆ`2018 

 

1.Organizator konkursu:  

Gmina Oława, Referat kultury, sportu i rekreacji  

 

2.Miejsce konkursu: 

Boisko sportowe w Gaci 

 
3.Cel konkursu: 

- kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych , kulturowych tradycji 
regionalnych oraz  najatrakcyjniejszych dziedzin ludowej plastyki, 
- prezentacja plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy, 
- popularyzacja  dorobku  kulturowego polskiej wsi, 
- pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej, 
 

4.Warunki uczestnictwa: 

- konkurs skierowany jest do Sołectw, 
- do udziału w konkursie każde Sołectwo z Gminy Oława może zgłosić 1 wieniec 
dożynkowy, 
- wieńce dożynkowe biorące udział w konkursie nie powinny przekraczać rozmiarów: 
wysokość 180 cm, szerokość w podstawie  oraz średnicy  do 150 cm; jednocześnie nie 
powinny być mniejsze niż 50 cm wysokości, 50 cm szerokości w podstawie i średnicy; 
- zezwala się na oznaczenie wieńca dożynkowego nazwą sołectwa, 
- wieńce dożynkowe będzie oceniać Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą Sołtysi 
lub wytypowani przedstawiciele  Rad Sołeckich, 
-  przyznane punkty przeliczy niezależna Komisja Skrutacyjna wyłoniona w dniu Gminnych 
Dożynek  
 

5. Ocenie podlegać będzie: 

- bogactwo użycia naturalnych elementów (zboża, owoce, zioła, warzywa, kwiaty) 
- zgodność z tradycją (elementy symboliczne, kształt, wymiary)   
- wyraz artystyczny (estetyka wykonania) 
 

Ocena wieńców odbędzie się podczas Dożynek Gminnych na boisku sportowym                    



w Gaci  w dniu 25 sierpnia br. w godzinach 16:00-16:30 
 
6.Nagrody:  
 
I miejsce - 1000 zł 
II miejsce - 700 zł 
III miejsce - 500 zł 
Pozostali uczestnicy po 400 zł 
 
UWAGA! Nagrody finansowe za poszczególne  miejsca będą realizowane w 2019r. 
 
7.Uwagi końcowe 
- udział w konkursie należy zgłosić u Organizatorów Gminnych Dożynek do 16.08.2018r. 
drogą elektroniczną (kultura@gminaolawa.pl) lub osobiście w siedzibie Referatu kultury, 
sportu i rekreacji, ul. Św. Rocha 3,  Oława tel.71-38-12-203/607-660-070 
- przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego  
regulaminu; 
- sprawy sporne nie objęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator w    
porozumieniu  z powołaną Komisją Konkursową i Komisja Skrutacyjną; 
- uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 
osobowych na potrzeby konkursu; 
- wieńce dożynkowe należy przygotować do prezentacji i dostarczyć do Gaci, na boisko 
sportowe max. do godz. 13:00 
- decyzja Organizatora konkursu jest ostateczna 
 
 
 
 
 
 
 


