
 
  

 

GMINNO-DEKANALNE ŚWIĘTO PLONÓW 

REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY  

 

I. MIEJSCE KONKURSU 

KRESOWA OSADA – BASZNIA DOLNA 

II. TERMIN KONKURSU 

05 września 2021 roku, podczas GMINNO-DEKANALNEGO ŚWIĘTA PLONÓW 

III. ORGANIZATOR KONKURSU 

Gmina Lubaczów, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie 

IV. CELE KONKURSU 

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej.  

2. Rozbudzenie zainteresowania twórczością ludową związaną z tradycyjnym wykonaniem 

wieńców dożynkowych.  

3. Promocja dorobku kulturowego wsi.  

4. Aktywizacja lokalnej ludności.  

5. Integracja społeczności lokalnej.  

6. Budowanie międzypokoleniowych więzi.  

V. PRZEDMIOT KONKURSU 

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

nawiązuje do tradycji dawnych polskich wieńców dożynkowych. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem konkursu może być podmiot reprezentujący sołectwo gminy Lubaczów np.  

Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Rada Sołecka. 

2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba fizyczna.  

3. Uczestnik konkursu musi złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową osobiście, mailowo lub 

listownie pod adres Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wyszyńskiego 25, 37-600 Lubaczów,  

gok.lubaczow@gmail.com w terminie do dnia  01.09.2021 r. 
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4. Zgłoszony wieniec dożynkowy musi zostać zaprezentowany podczas Gminno-Dekanalnego Święta 

Plonów w Kresowej Osadzie w  dniu 05.09.2021 r.  

5. Uczestnik musi dostarczyć wieniec zgłoszony do udziału w konkursie na teren Kościoła pw. św. 

Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej, gdzie wieńce będą wyeksponowane podczas mszy świętej 

odprawionej z okazji uroczystości dożynkowych, a następnie wezmą udział w korowodzie 

dożynkowym do Kresowej Osady, gdzie zostaną zaprezentowane i ocenione przez Komisję 

konkursową.  

6. Wszelkie elementy niezbędne do wykonania wieńca dożynkowego każdy uczestnik zapewnia na 

własny koszt. 

7. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 

8. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie. 

9. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.  

10. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z jego akceptacją. 

VII. KRYTERIA DOPUSZCZENIA WIEŃCA DO OCENY  

1. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą do tradycyjnych 

wieńców dożynkowych.  

Na terenie gminy Lubaczów spotykane były wieńce:  

- w kształcie kopuły najczęściej o kolistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach, 

- w kształcie stożka utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden nad drugim, a każdy 

kolejny o mniejszej średnicy, 

- w kształcie płaskiej korony.  

Szkielet konstrukcyjny wieńca w tradycyjnych formach wykonany był zazwyczaj z wikliny 

lub drewnianych listewek. (Komisja konkursowa w tym przypadku, dopuszcza użycie innych 

materiałów.)  

Ramiona wieńca i inne części konstrukcyjne oplecione były kłosami wszystkich zbóż. Wieńce 

dekorowano żywymi, bądź bibułowymi kwiatami, owocami, ziołami i kolorowymi wstęgami. 

Ważnym elementem było zwieńczenie całej formy. Najczęściej umieszczano tam symbole 

religijne, jak: krzyż, hostia, monstrancja.  

Do dna przymocowane były wystające drążki służące do niesienia wieńca. 

2. Rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym (zaleca  

się, aby rozmiar nie przekraczał 1,5 metra wysokości i 1 metra średnicy w podstawie.) 

3.  Nie będą oceniane :  

- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych, 
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- wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: kula ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne 

sceny rodzajowe. 

VIII. KOMISJA KONKURSOWA 

Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, która będzie oceniać wieńce wg 

poniższych kryteriów: 

 Zastosowanie autentycznie ludowych, starych wzorów (korony wykonane na szkielecie 

pałąkowym, wieńce płaskie, koliste lub w kształcie stożkowej kopy) – max 10 pkt; 

 Użycie tradycyjnych materiałów i ich prezentacja (ilość zbóż, zdobnictwo kłosów, ziarna, 

świeżych owoców, warzyw, kwiatów etc.) – max 10 pkt; 

 Walory estetyczne, wykonanie (kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał itp.)  

w oparciu o podstawowe zasady tworzenia wieńców tradycyjnych. Nie dopuszcza używania się 

styropianu, plastiku oraz sztucznych kwiatów -max 10 pkt; 

IX. NAGRODY 

1. Organizatorzy zapewniają nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy. 

2. Komisja konkursowa przyzna I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia za udział w Konkursie. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Każdy uczestnik chcący wziąć udział w konkursie ma obowiązek podpisać klauzulę zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. 

XI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte  

w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie.  

2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz ze zgodą na rozpowszechnianie 

wizerunku oraz obowiązek informacyjny. 

 

 

 

 

 



 
  
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy- Dożynki Gminno-Dekanalne 2021” 

 

 
 

KONKURS 

NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY  

„Gminno-Dekanalne Święto Plonów” 

 Kresowa Osada –  Basznia Dolna – 05 września 2021 r. 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 

 
1.   Podmiot reprezentujący sołectwo (KGW/Klub Seniora/Rada Sołecka), Miejscowość  

 

 

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

 

2.   Imię i nazwisko zgłaszającego ………..…………………………………………………… 

 

3.   Adres zgłaszającego ...………………….………………………………………………….. 

 

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

 

4.    Adres email ………………………………………………………………………………… 

 
5.    Nr telefonu …………………………………………………………………………………. 
 

6.    Liczba członków delegacji …………...………………..…………....................................... 

 

 
 
 
………………………………………………..                                                         ………………………………………………………. 
          miejscowość i data                                                                  czytelny podpis zgłaszającego 

 

 

 

 



 
  
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy- Dożynki Gminno-Dekanalne 2021” 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka* w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie na „Najładniejszy Wieniec 

Dożynkowy – Dożynki Gmino-Dekanalne  2021” organizowanego przez, Gminny Ośrodek Kultury  

w Lubaczowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

* niewłaściwe skreślić 

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

                                                                                                                                     (data, podpis) 

 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy – Dożynki 

Gminno-Dekanalne 2021” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku 

mojego dziecka* w: 

□ audycjach telewizyjnych,  

□ audycjach radiowych,  

□ publikacjach na stronie internetowej,  

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).  

* niewłaściwe skreślić 

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

                                                                                                                                     (data, podpis) 


