
Strona 1 z 2 

Regulamin konkursu  

na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” 

Podczas Dożynek Gminnych w Cedyni 

ORGANIZATOR: 

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu 

MIEJSCE KONKURSU: 

Cedynia, amfiteatr miejski 

TERMIN KONKURSU: 

2 września 2018 r. godzina 18:50  

CEL KONKURSU: 

1. kultywowanie oraz popularyzacja tradycji i twórczości ludowej, 

2. prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy,  

3. wyłonienie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych. 

 

KRYTERIA OCENY: 

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa oceniać będzie wieńce wg poniższych 

kryteriów: 

1. sposób wykonania wieńca  

2. wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego  

3. zachowanie elementów tradycyjnych  

4. ogólny wyraz artystyczny  

5. poziom i styl wykonania  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnikiem konkursu może być podmiot reprezentujący sołectwo np. koło gospodyń 

wiejskich, mieszkańcy sołectwa,  

2. Każde sołectwo może zgłosić do konkursu po jednym wieńcu (pierwszeństwo ma wieniec 

zgłoszony przez sołtysa). 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Prace należy dostarczyć w dniu uroczystości, własnym transportem. Wieńce pozostają  

w dyspozycji Organizatora do zakończenia uroczystości dożynkowych, po czym mogą 

zostać odebrane. 

2. Miejscem spotkania grup dożynkowych jest teren przed kościołem w Cedyni. Po 

zakończeniu mszy św. uczestnicy konkursu wraz z wieńcami przemaszerują w barwnym 

korowodzie na plac przy amfiteatrze w Cedyni dnia 2 września 2018 roku. 
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3. Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie 

jest przesłanie do dnia 1 września 2017 r. wypełnionej KARTY UCZESTNICTWA, która 

stanowi załącznik do regulaminu. 

4. Dokładnie wypełnioną i podpisaną KARTĘ UCZESTNICTWA prosimy dostarczyć 

osobiście lub wysłać pocztą na adres. Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu;  

plac Wolności 4. ; 74-520 Cedynia. Podpisaną kartę można przesłać również mailem na 

adres:  sekretariat@ckcedynia.pl  

5. Miejsce ekspozycji wieńców zostanie wyznaczone przez konferansjera zgodnie  

z numeracją porządkową wieńców.  

6. Konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich przenoszenie, ponieważ odbędzie się 

przemarsz Korowodu Dożynkowego. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 10.09.2017 r. na scenie 

plenerowej. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

1. Dla nagrodzonych uczestników Organizator przewiduje nagrody pieniężne oraz 

dyplomy. Ponadto, każda grupa dożynkowa otrzyma dyplom za uczestnictwo w konkursie na 

„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”. 

2. Wysyłając Kartę Zgłoszeniową do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na 

publikowanie informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora, 

instytucji współpracujących z Organizatorem i w publikacjach wydawniczych Organizatora 

oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników 

konkursu. 

PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA: 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku na zdjęciach 

w zakresie promocji konkursu – zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu  

 e-mail: sekretariat@ckcedynia.pl 

 tel. (91) 414 41 31. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu 

Konkursu. 

         

 

          DYREKTOR 

         Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
Andrzej Łazowski 
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