REGULAMIN KONKURSU
NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorami Konkursu są: Samorząd Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Urząd Gminy Lipie,
Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu.
2. Miejsce konkursu: województwo śląskie, powiat kłobucki, gmina Lipie, miejscowość Danków – miejsce obchodów boisko w
Dankowie.
3. Termin konkursu: 21 sierpnia 2016 roku, w trakcie XVII Dożynek Województwa Śląskiego.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 sierpnia 2016 roku.
II.

Cele konkursu

1. Upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych z obrzędami dożynkowymi.
2. Prezentacja najpiękniejszych tradycyjnych wieńców dożynkowych z terenu województwa śląskiego.
3. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieńce dożynkowe.
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami prezentującymi swoje wieńce.
5. Wyłonienie prac o najwyższych walorach etnograficznych i artystycznych.
III.

Uczestnicy konkursu

1. Grupy wieńcowe reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich zgłoszone przez starostów z terenu podległych im powiatów.
2. Grupy wieńcowe reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich zgłoszone przez Starostę Kłobuckiego.

IV.

Przebieg konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie tradycyjnego wieńca dożynkowego, który formą i użytymi materiałami nawiązuje do
polskich tradycji wieńców dożynkowych.
•

Wieńce zgłoszone do konkursu nie powinny przekraczać rozmiarów (maksymalna wysokość 180 cm, szerokość u podstawy oraz
maksymalna średnica wieńca na całej wysokości 150 cm).

•

Wieńce nie mogą zawierać elementów plastiku, styropianu (np. figurek, czy sztucznych kwiatów).

•

Konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich niesienie w korowodzie dożynkowym, przy czym dopuszczalne jest korzystanie z
własnych wózków do przewożenia wieńców.

•

W skład grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 10 osób.

2. Uczestnicy Konkursu dokonują zgłoszenia swojego uczestnictwa do dnia 01.08.2016 r. z podaniem liczby osób wchodzących w
skład grupy wieńcowej. Zgłoszeń należy dokonywać w Starostwie Powiatowym w Kłobucku droga elektroniczną na adres
starostwo@klobuck.pl, albo pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck.
Osobą do kontaktu ze strony organizatora jest pani Urszula Kotowicz pod nr tel.34/3100643.
3. Grupy wieńcowe przyjeżdżają na własny koszt.
4. Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym. Dnia 21.08.2016 r. o godz. 13.00 korowód wyruszy
sprzed Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu na wały przy kościele w Dankowie, długość trasy przemarszu wynosi ok. 2km.
5. Uroczysta Dożynkowa Msza Święta rozpocznie się o godz. 14.00.
6. Po poświęceniu, wieńce przeniesione zostaną przez reprezentacje powiatów, w korowodzie dożynkowym na miejsce uroczystości.
7. Każdy wieniec powinien być zaopatrzony w plansze informacyjną, na której umieścić należy nazwę powiatu i gminy oraz
ewentualnie miejscowości.

V. Zasady przyznawania nagród
1. Wieńce zostaną ocenione przez komisję konkursową, powołaną przez Organizatorów.
2. Komisja składa się z 8 członków – przedstawicieli Organizatorów, w tym przedstawiciela Samorządu Województwa Śląskiego,
Starostwa Powiatowe w Kłobucku, Śląskiej Izby Rolniczej, Urzędu Gminy Lipie, Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu
oraz przedstawiciela Placówki Terenowej KRUS, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz Muzeum w
Częstochowie.
3. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący.
4. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków komisji.
5. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
VI. Kryteria oceny wieńców
1.

Kryteria oceny (maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać wieniec w poszczególnych kategoriach):
1) zgodność z tradycją (w zakresie kompozycji, formy, użytych materiałów i technik wyplatania) 0 - 5 punktów
2) bogactwo, różnorodność użytych materiałów (kłosy, ziarno zbóż, owoce, warzywa, zioła, kwiaty itd.) 0- 5 punktów
3) walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły) 0- 5 punktów
4) ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych 0- 5 punktów

2.

Każdy wieniec może uzyskać maksymalnie 20 punktów od każdego z członków komisji, członkowie komisji na karcie oceny

przyznają swoje punkty poszczególnym wieńcom. Punkty są sumowane, wygrywa wieniec, który uzyskał największą ilość punktów
W przypadku kilku wieńców z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje ocena przewodniczącego.
3.

Karty oceny indywidualnej i zbiorczej oceny stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.

4.

Rozstrzygnięcie i konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi 21 sierpnia ok. godz. 17.00.

5.

Wszystkie grupy wieńcowe otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dla uczestników konkursu przewidziane są następujące nagrody
pieniężne:
2000 zł – za zajęcie I miejsca w konkursie
1500 zł – za zajęcie II miejsca w konkursie
1000 zł – za zajęcie III miejsca w konkursie

300

zł - za udział w konkursie

6.

Wieniec, który zajmie I miejsce w konkursie reprezentuje Województwo Śląskie podczas Dożynek Prezydenckich w Spale.

7.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r.

poz. 851) laureaci konkursu zwolnieni są z podatku dochodowego od otrzymanych nagród.
VI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w konkursie oraz zasad przyznawania nagród.
2. Organizator ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
3. Treść Regulaminu zostanie udostępniona w

siedzibie Organizatora oraz na stronie www.powiatklobucki.pl Regulamin będzie

dostępny także w miejscu imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich
wieńców, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika
Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konkursu przed czasem bez podawania przyczyny lub na pozostawienie go bez
rozstrzygnięcia, w przypadku, gdy żaden z wieńców nie spełni jego oczekiwań.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz odwołania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
9.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Sądem

właściwym,

w przypadku

jakichkolwiek

sporów

wynikłych

w związku

z przedmiotowym

Konkursem,

jest

sąd

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można
przenosić na inne osoby i podmioty.

Załącznik nr 1 do regulaminu na najładniejszy wieniec dożynkowy
XVII Dożynki Województwa Śląskiego

KARTA OCENY INDYWIDUALNEJ - KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY

Kryteria

Zgodność

Bogactwo,

Walory

Ogólny wyraz

z tradycją

różnorodność

estetyczne

artystyczny,

użytych

(kompozycja, dobór

nawiązujący formą do

materiałów

barw, architektura

tradycyjnych wieńców

bryły)

dożynkowych

0- 5 punktów

0- 5 punktów

(w zakresie
kompozycji, formy,
użytych materiałów

Grupa wieńcowa

i technik
wyplatania)

punktów

0-5

(kłosy, ziarno zbóż,
owoce, warzywa,
zioła, kwiaty itd.)

0- 5 punktów

Razem

Załącznik nr 2 do regulaminu na najładniejszy wieniec dożynkowy
XVII Dożynki Województwa Śląskiego

KARTA OCENY ZBIORCZEJ - KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY

Kryteria

Zgodność

Bogactwo,

Walory

Ogólny wyraz

z tradycją

różnorodność

estetyczne

artystyczny,

użytych

(kompozycja, dobór

nawiązujący formą do

materiałów

barw, architektura

tradycyjnych wieńców

bryły)

dożynkowych

0- 5 punktów

0- 5 punktów

(w zakresie
kompozycji, formy,
użytych materiałów i

Grupa wieńcowa

technik wyplatania)

0 - 5 punktów

(kłosy, ziarno zbóż,
owoce, warzywa,
zioła, kwiaty itd.)

0- 5 punktów

Razem

