
 Dożynki Powiatowe w Polanowie  
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REGULAMIN KONKURSU NA „ŻNIWNĄ RODZINKĘ”  

 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorzy konkursu: 

- Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie. 

- Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie. 
2. Cele konkursu: 

- Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji i twórczości ludowej związanej ze świętem 
plonów. 
- Rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań tradycją ludową wsi. 
- Potrzymanie integracji międzypokoleniowej. 

- Prezentacja dorobku kulturowego, artystycznego oraz społecznego mieszkańców Powiatu 

Koszalińskiego. 
 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Koszalińskiego.  

3. Każda grupa powinna składać się z minimum 3 osób (kobiety, mężczyzny i dziecka). 
Maksymalnie grupa może liczyć 6 osób. 
5. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać do dnia 20 sierpnia br., wysyłając kartę 
zgłoszeniową, alternatywnie:  

- pocztą na adres Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie ul. Leśna 2,                                   
76-034 Sarbinowo, 

- e-mailem na adres: biuro@scksarbinowo.pl. 

 

Przedmiot konkursu 

1. Grupa na scenie powinna zaprezentować strój żniwiarza oraz odegrać scenkę rodzajową, 

prezentującą tematykę życia na wsi, głównie związanego z pracami żniwnymi. Podczas 

prezentacji dopuszczalne są również drobne rekwizyty oraz podkład muzyczny.  

2. Prezentacja grupy na scenie nie może przekroczyć 5 minut.  

 

 

Ocena konkursowa 

1. Konkurs przeprowadzony będzie na scenie 15 września br. podczas                                    

Dożynek Powiatowych w Polanowie.  
2. Specjalnie powołana komisja konkursowa będzie oceniać: 

- pracochłonność i estetykę wykonanych strojów, 
- prezentację słowną i ruch sceniczny. 
Będą preferowane prezentacje, przedstawiające tradycje związane z pracami żniwnymi. 
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Nagrody 

1. Laureatom najlepszych prezentacji zostaną przyznane nagrody rzeczowe:  

I miejsce (równowartości 300,00 zł), 
II miejsce (równowartości 250,00 zł), 
III miejsce (równowartości  200,00 zł).  
2. Organizatorzy dopuszczają inny podział nagród. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 września br. podczas 

Dożynek Powiatowych w Polanowie. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z tym, że osoby dokonujące prezentacji na 

scenie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego 

konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych                     

(Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883) oraz do publikowania wizerunku osób prezentujących się 
na scenie. 

 2. Udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu 

przez uczestników konkursu.  

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Samorządowym Centrum Kultury 

w Sarbinowie pod nr tel. 94/711-01-51. 

 

 

 

 

 


