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REGULAMIN KONKURSU 
 

 

                NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY  
 

                   POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 
 
Organizator: 

Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 

 

Adresat konkursu: 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Sołectw z Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego. 

 

Terminy:  
Zgłoszenia do konkursu – 23 sierpnia 2013 r. 

Ocena wieńców przez Komisję Konkursową – do 3 września 2013 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu – do 4 września 2013 r.  

 

Miejsce konkursu: 

Tryb niestacjonarny – wizyty Komisji Konkursowej, u osób zgłaszających wieniec                           

do konkursu tj. w Sołectwach lub na Dożynkach Gminnych.   

 

Cel konkursu:  

 Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów, 

 Promocja walorów wsi  polskiej, 

 Wyłonienie najpiękniejszego wieńca dożynkowego z terenu Powiatu 

Dzierżoniowskiego, który będzie reprezentował Powiat Dzierżoniowski na Dożynkach 

Wojewódzkich, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 8 września br. w Juszczynie (powiat średzki).  

 

Warunki uczestnictwa: 

 W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe z Sołectw Gmin  z terenu Powiatu 

Dzierżoniowskiego 

 Zgłoszenia wieńców do konkursu powiatowego dokonują mieszkańcy Sołectw z Gmin 

Powiatu Dzierżoniowskiego.  

 W konkursie mogą uczestniczyć wieńce, które formą i użytym materiałem nawiązują 

do tradycji wieńców dożynkowych występujących na terenie Polski – korony. 

 Wieńce nie powinny przekraczać rozmiarów: wysokość do 180cm, szerokość 150cm.  

 Wieńce nie mogą zawierać elementów plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów itp.  

 

Komisja Konkursowa: 

 Wieńce dożynkowe oceni Komisja Konkursowa.  

 Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców dożynkowych w miejscu ich 

ekspozycji, wskazanym w karcie zgłoszenia do konkursu.  

 Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

wszystkich jej członków. 



Kryteria oceny:  
Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego Powiatu Dzierżoniowskiego 

oceniając: 

1. sposób wykonania wieńca dożynkowego. 

2. wartości artystyczne związane z kulturą robienia wieńca dożynkowego – zachowanie 

elementów tradycyjnych. 

3. ogólny wyraz artystyczny. 

4. poziom i styl wykonania. 

 

Termin zgłoszeń:  

 Zgłoszenia wieńców dożynkowych dokonują mieszkańcy z  Sołectw  Gmin Powiatu 

Dzierżoniowskiego, wg wzoru karty zgłoszenia do konkursu w terminie                               

do 23 sierpnia 2013 r. (piątek) do godz. 15:00.  Zgłoszenie  należy przesłać faksem  

nr (74) 832 18 62 lub złożyć osobiście w siedzibie organizatora.  

 Po otrzymaniu kart zgłoszeń organizator opracuje szczegółowy terminarz wizytacji 

Komisji Konkursowej w Sołectwach lub na Dożynkach Gminnych  

 O terminach i godzinach wizyt Komisji Konkursowej osoby wskazane w karcie 

zgłoszenia zostaną poinformowane telefonicznie.   

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców w terminie do 3 września 2013r.  

 Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej 4 września 2013r.  

 Informację o wynikach konkursu otrzymają zdobywcy I, II, III miejsca – telefonicznie. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone także na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego www.pow.dzierzoniow.pl  

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. 

 Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny. 

 

Nagrody: 

 Zdobywcy miejsc I, II, III otrzymają dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz nagrody 

pieniężne o wartości: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł. 

 O terminie ich wręczenia zostaną powiadomieni odrębnym pismem bądź telefonicznie. 

 Zwycięski wieniec (zdobywca I miejsca) uzyska prawo do reprezentowania Powiatu 

Dzierżoniowskiego na Dożynkach Wojewódzkich organizowanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 8 września 2013r. w Juszczynie 

(powiat średzki). 

 Koszty transportu wieńca i delegacji wieńcowej Powiatu Dzierżoniowskiego                             

na Dożynki Wojewódzkie, pokryje organizator konkursu – Starostwo Powiatowe                    

w Dzierżoniowie 

 Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania za udział w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Organizatora Konkursu: 

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 

Wydział Edukacji i Kultury 

ul. Rynek 27 

tel./fax. (74) 832 18 62 

e-mail: ek@pow.dzierzoniow.pl 

Osoba do kontaktu: Beata Stefańczyk  

http://www.pow.dzierzoniow.pl/
mailto:ek@pow.dzierzoniow.pl


 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

          do konkursu 
 

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 

 

 

Lp. 

Imię i nazwisko 

osoby zgłaszającej 

wieniec  

do konkursu 

Nazwa Sołectwa 
Nr telefonu  

do kontaktu 

Miejsce ekspozycji 

wieńca – dokładny 

adres 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów promocyjnych.  

 

 

 

 
 

..……………………………………… 

                            Podpis osoby zgłaszającej wieniec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście w siedzibie organizatora lub przesłać 

faksem nr tel. (74) 832-18-62 w terminie do 23 sierpnia 2013r. (piątek) do godz. 15:00.  


