
 Dożynki Powiatowe w Polanowie  

 15 września 2018 roku 

   

 

 

  

 

REGULAMIN KONKURSU NA 

 „TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY”  

 
 

I. ORGANIZATORZY 

1. Starostwo Powiatowe w Koszalinie. 

2. Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie. 

3. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie. 
 

II. MIEJSCE KONKURSU 

Plac „Nad Zalewem” w Polanowie. 
 

III. TERMIN KONKURSU 

15 września 2018 roku (1200 – 1830). 

 

IV. CEL KONKURSU 

1. Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji i twórczości ludowej związanej ze świętem 
plonów. 

2. Rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań twórczością ludową.  
3. Zaprezentowanie uczestnikom Dożynek Powiatowych wieńców o wysokich walorach 
etnograficznych i artystycznych. 

4. Prezentacja bogactwa plonów rolnych wykorzystanych w wieńcu dożynkowym. 

 

V. KRYTERIA OCENY 

Organizatorzy powołają komisję konkursową, która będzie oceniać wieńce według 
poniższych kryteriów: 

1. Zastosowanie autentycznie ludowych, starych wzorów (korony wykonane na szkielecie 
pałąkowym, wieńce płaskie, koliste lub w kształcie stożkowej kopy)                                        
– maks. 10 punktów. 

2. Użycie tradycyjnych materiałów i ich prezentacja (ilość kłosów, świeżych owoców, 
warzyw, kwiatów etc.) – maks. 10 punktów. 

3. Staranność wykonania i walory estetyczne (kompozycja, bryła, dobór barw, technika, 

materiały itp.) w oparciu o podstawowe zasady tworzenia wieńców tradycyjnych. Nie 
dopuszcza się używania styropianu, plastiku oraz sztucznych kwiatów                           

– maks. 10 punktów. 
 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem konkursu może być podmiot z terenu Powiatu Koszalińskiego                   
i miasta Koszalina, reprezentujący sołectwo lub dzielnicę miasta np. Koło Gospodyń 
Wiejskich, mieszkańcy sołectwa, organizacja pozarządowa.  

2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba fizyczna.  
3. Każda grupa może zgłosić do konkursu po jednym wieńcu.  



4. Wieńce należy dostarczyć do 1030 do kościoła  p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Polanowie lub do 1100 na plac „Nad Zalewem” w Polanowie.  

 

 

VII. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. Wieniec winien być zaopatrzony w planszę informacyjną (umieszczoną na przedniej 
stronie wieńca) zawierającą nazwę wykonawcy, gminę, sołectwo/dzielnicę. 

2. Prace należy dostarczyć w dniu konkursu, własnym transportem. Wieńce pozostają 
w dyspozycji organizatorów do zakończenia konkursu, po czym muszą zostać 
odebrane.  

3. Miejscem oceny prac wieńców jest teren obchodów dożynkowych - „Nad Zalewem” 
w Polanowie. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 10 września 2018 roku 

wypełnionej karty uczestnictwa. 

5. Dokładnie wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa należy alternatywnie wysłać: 
      - pocztą na adres: Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie ul. Leśna 2,                       

76-034 Sarbinowo z  dopiskiem na kopercie „Wieniec dożynkowy”;  
      - e-mailem: biuro@scksarbinowo.pl. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi na scenie 15 września 2018 

roku do 1600 .  

7. Wysyłając kartę uczestnictwa do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie 
informacji o przebiegu i rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych oraz 

w publikacjach wydawniczych organizatorów i instytucji współpracujących 
z organizatorami, jak i w innych środkach masowego przekazu. 

 

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Dla nagrodzonych uczestników organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe 

o równowartości: 
I miejsce                   1 500,00 zł, 
II miejsce                   1 000,00 zł, 
III miejsce                     700,00 zł, 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Samorządowe Centrum Kultury 

w Sarbinowie: 

 e-mail: biuro@scksarbinowo.pl, 

 tel. 94 711 01 51.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu 

konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 

 


