
 

 

 
  

R E G U L A M I N 
GMINNEGO KONKURSU 

 

WIEŃCA DOŻYNKOWEGO 
organizowanego podczas  

Dożynek Gminy Szerzyny  

– OŁPINY 2018 
 

Organizator: 

- Wójt Gminy Szerzyny  

- Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach. 

 

Konkurs ogłoszony jest w kategoriach: 

I. Tradycyjny wieniec  dożynkowy 

II.  Współczesny wieniec dożynkowy 
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Cel konkursu: 

- kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych żywych tradycji regionalnych  

  wicia wieńca, jako głównego rekwizytu dożynek, 

- rozbudzanie zainteresowań twórczością ludową, 

- prezentacja wieńców dożynkowych z terenu gminy Szerzyny, 

- promocja wieńców, które formą i użytymi materiałami nawiązują do tradycyjnych dawnych  

  wieńców dożynkowych,   

- upowszechnienie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów,  

- promocja walorów polskiej wsi. 

 

I. Kategoria:  TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY 
 

1. Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje  

    do tradycji dawnych wieńców dożynkowych, występujących na terenie Gminy Szerzyny. 

2. Dawny wieniec tradycyjny wykonany był w kształcie: 

    - kopuły, o podstawie kolistej i krzyżujących się u szczytu ramion, 

    - stożka, utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden na drugim, każdy o mniejszej średnicy, 

    - korony witej z różnych rodzajów zbóż. 

3. Plon powinien być wykonany z płodów ziemi: wszystkie rodzaje zbóż, warzywa, owoce, kwiaty, 

     zioła, bulwy, kolorowe wstążki (materiałowe lub z bibuły).  

4. Szkielet konstrukcyjny wieńca tradycyjnego powinien być wykonany z wikliny lub z drewna.  

5. Walory estetyczne i wkład pracy (kompozycja, staranność wykonania, dobór barw, sposób zdobienia, 

    stopień trudności) w oparciu o podstawowe zasady tworzenia wieńców tradycyjnych. 

    Ważnym elementem jest zwieńczenie formy, najczęściej poprzez umieszczenie na szczycie wieńca 

    wiechy, czuba ze zbóż, udekorowanego kwiatami, ziołami oraz wstążkami opadającymi wzdłuż wieńca.  

5. Nie dopuszcza się używania styropianu, plastików, sztucznych kwiatów, przyklejania, barwienia kłosów 

    zbóż,  barwionych traw, żadnych uwspółcześnionych form zdobnictwa, jak np. brokat, czy plastikowe 

    kwiaty lub wstążki. 

 

II Kategoria: WSPÓŁCZESNY WIENIEC DOŻYNKOWY 
 
1. Forma nawiązująca do kształtu wieńca tradycyjnego. 

2. Użycie tradycyjnych materiałów wykorzystywanych w wieńcu, musi być związane ze świętem plonów 

    np. kłosy wszystkich rodzajów zbóż, warzywa, owoce, kwiaty, kolorowe wstążki (materiałowe lub  

    z bibuły). 

3. Wykonanie szkieletu z wikliny lub z drewna. Dopuszcza się użycie innych materiałów, np. drut. 

4. Walory estetyczne i wkład pracy (kompozycja, staranność wykonania, dobór barw, sposób zdobienia, 

    stopień trudności). Ważnym elementem jest zwieńczenie formy, najczęściej poprzez umieszczenie na 

    szczycie wieńca wiechy, czuba ze zbóż, udekorowanych kwiatami, ziołami oraz wstążkami opadającymi  

    wzdłuż wieńca.  

5. Nie dopuszcza się używania styropianu, plastików, sztucznych kwiatów, klejenia, barwienia kłosów zbóż,  

    barwionych traw, żadnych uwspółcześnionych form zdobnictwa, jak np. brokat, czy plastikowe kwiaty  

    lub wstążki. 

 

Kryteria oceny: 

- oryginalność formy, 

- estetyka wykonania, poziom i styl wykonania, 

- nawiązywanie do tradycji, wykorzystanie elementów ludowych, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

 

Strój delegacji może być brany pod uwagę przy ocenie. 

 

 

 



Prezentacja wieńca 

Grupa wieńcowa licząca 10 osób zaprezentuje wieniec na scenie. Towarzyszyć jej będzie kapela 

regionalna zapewniona przez organizatora. Mile widziane będą stroje ludowe, w których grupy 

wieńcowe zaprezentują się.  

 

Kryteria oceny 
Powołana przez organizatorów komisja składająca się z etnografów dokona oceny wieńców, 

przyznając miejsca i biorąc pod uwagę: 

a) sposób wykonania: 

- kształt wieńca, zgodny z tradycją, 

- użyte materiały: kłosy różnych rodzajów zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, 

- wykonanie szkieletu,  

b) walory estetyczne i wkład pracy: kompozycja, staranność wykonania, dobór barw,  

   sposób zdobienia, stopień trudności, 

c) ogólny wyraz artystyczny. 

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UWAGI OGÓLNE do I i II Kategorii 

1. Powołana przez organizatorów komisja składająca się z etnografów dokona oceny wieńców  

   w I i II kategorii, którym przyzna miejsce I - nagroda: 600.00 zł, II m. - nagroda: 500.00 zł  

   i III m. - nagroda 400.00 zł. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody za udział  

   w wysokości po 250.00 zł.  

2. Na ocenę ogólną składać się będą punkty za ocenę wieńca i delegacji wieńcowej. 

3. Decyzja komisji oceniającej jest ostateczna i niepodważalna. 

4. Wybrana przez komisję podczas Dożynek Gminnych delegacja z wieńcem, reprezentować będzie 

    Gminę Szerzyny podczas tegorocznych Dożynek Powiatowych, które odbędą się dn. 26.08.2018 

   r. w Zakliczynie. 

 

Ocenie nie będą podlegać: wieńce zdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych oraz wieńce 

zakupione. Wieńce powinny być wykonane w danej miejscowości naszej gminy i przez 

mieszkańców naszej gminy. 

 

Warunki uczestnictwa 

W konkursie mogą uczestniczyć tylko wieńce dożynkowe z terenu gminy Szerzyny.  

Każde sołectwo może zgłosić dowolną ilość wieńców, wydelegowanych przez sołtysa sołectwa. 

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU JEST CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY 

ZGŁOSZENIOWEJ I DOSTARCZENIE JEJ DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I 

CZYTELNICTWA W SZERZYNACH LUB DO PLACÓWEK KULTURY NA TERENIE GMINY 

W TERMINIE DO dn. 16 SIERPNIA 2018 r. (tj. czwartek). 

 

Uwagi organizacyjne. 

1. Na uroczystości dożynkowe delegacje wieńcowe przyjeżdżają na koszt własny.  

2. Grupa wieńcowa nie może liczyć więcej niż 10 osób (plus woźnica, tj. maksymalnie 11 osób). 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego konkursu. 

4. Dodatkowych informacji udziela GCKiCz (nr tel. 14 6517446) oraz placówki kultury na terenie 

    gminy Szerzyny. 

                                                                                                    Zapraszamy do udziału w konkursie  

                                                                                           Organizatorzy 

  

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

do udziału w gminnym konkursie 

WIEŃCA DOŻYNKOWEGO 

Ołpiny – 19.08.2018 r. 
  

1. Nazwa sołectwa ………………………………………………………………. 

2. Ilość uczestników delegacji (maksymalnie 11 osób, w tym: 10 osób  + 1 woźnica) ……………… 

3. Nazwiska i imiona członków delegacji wieńcowej: …………………………................................. 

……………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………......... 

…..................................................................................................................................... 
4. Opis wieńca (np. co wieniec przedstawia, z czego uwity, kto go wykonał -  informacja dla 

    konferansjera): …............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….............

......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Wieniec TRADYCYJNY, WSPÓŁCZESNY /podkreślić właściwe/ 

 

6. Osoba do kontaktu ( imię nazwisko, nr telefonu) 

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Czytelnie wypełniona karta zgłoszeniowa, powinna być dostarczona do organizatora do dnia 

    16.08.2018 r. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane.  

    Zgłaszając udział w konkursie, oświadczam(my), że akceptujemy postanowienia regulaminu 

    konkursu. 

 
Klauzura dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych (wg RODO) 

 
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań  

    zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu ich wykorzystania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na    

    następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na 

    wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; publicznego odtwarzania i  

    wyświetlania; nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. 

2. Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich  

    technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji Konkursu  

oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów Konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych i portalach 

społecznościowych).  

 

 

 

 

….............................................                                      ………………………...................................

Miejscowość i data             Czytelny podpis osoby reprezentującej delegację 

 

 
 


