
                                            Regulamin konkursu  

      Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

 podczas Dożynek Gminy Łęczyce 

   Bożepole Wielkie, 27 sierpnia 2017 roku 

 
 

I. ORGANIZATORZY 

1. Wójt Gminy Łęczyce. 

2. Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie. 

 
II. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 

27   sierpnia 2017 roku,  Park wiejski w Bożympolu Wielkim. 
 

III. CEL KONKURSU 

1. Promocja dziedzictwa kulturowego  i przyrodniczego gminy Łęczyce.  

2. Kultywowanie tradycji regionalnej oraz popularyzacja kultury i twórczości 

ludowej związanej ze świętem plonów. 

3. Wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji 

przekazywanej z pokolenia na pokolenie.  

IV. KRYTERIA OCENY 

1. Wieńce będą oceniane w dwóch kategoriach: 

 Wieńca klasycznego (tradycyjnego), którego podstawę stanowi koło,                
a wysokość nie może przekroczyć 150 cm; 

 Wieńca niekonwencjonalnego, którego forma jest dowolna, natomiast nie 
może przekroczyć wymiarów 2m x 2m x 2 m. 
 

2. Organizatorzy powołują komisję konkursową, która będzie oceniać wieńce 
według poniższych kryteriów: 

 Zastosowanie autentycznie ludowych, starych wzorów (korony wykonane na 

szkielecie pałąkowym, wieńce płaskie, koliste lub w kształcie stożkowej kopy). 

 Użycie tradycyjnych materiałów i ich prezentacja (ilość zbóż, zdobnictwo 

kłosów, ziarna, świeżych owoców, warzyw, kwiatów etc.) 

 Walory estetyczne, wykonanie (kompozycja, bryła, dobór barw, technika, 

materiał itp.) w oparciu o podstawowe zasady tworzenia wieńców 

tradycyjnych. Nie dopuszcza się używania styropianu, plastiku oraz 

sztucznych kwiatów                   

V. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikami konkursu mogą być sołectwa gminy Łęczyce. 

2. Każde sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec w jednej 

kategorii. 

 



VI. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Każdy wieniec winien być zaopatrzony w planszę informacyjną (umieszczoną 

na przedniej stronie wieńca) zawierającą nazwę sołectwa (format A4). 

2. Prace należy dostarczyć w dniu konkursu, własnym transportem. Wieńce 

pozostają w dyspozycji organizatorów do zakończenia konkursu, po czym 

muszą zostać odebrane.  

3. Miejscem spotkania grup dożynkowych jest kościół pw. Św. Piotra Apostoła                  

w Bożympolu Wielkim  27 sierpnia 2017 roku, (1400 - początek mszy,                           

ok. godz. 1500 korowód ulicami Bożegopola Wielkiego do Parku wiejskiego).                                

Ocena wieńców na placu dożynkowym od godz. 1530. Ogłoszenie wyników 

konkursu i wręczenie nagród nastąpi o godz. 1600 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez sołectwa 

do dnia  15 sierpnia 2017 r.  

      - telefonicznie (58) 676 16 99 
      - e-mailem: kontakt@gik-leczyce.pl 
 
5. Wysyłając kartę uczestnictwa do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na 

publikowanie informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych 
organizatorów (i instytucji współpracujących  z organizatorami) oraz                              
w publikacjach wydawniczych organizatorów oraz w innych środkach 
masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu. 

 
 

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 
Dla nagrodzonych uczestników organizatorzy przewidują nagrody  w postaci nagród 
rzeczowych o równowartości: 

I miejsce                   1 000,00 zł, 
II miejsce                      800,00 zł, 
III miejsce                      600,00 zł. 

 
Sołectwa, których wieńce zajmą pierwsze miejsce w każdej z kategorii zostaną 
wytypowane do reprezentowania Gminy Łęczyce w konkursie na szczeblu 
powiatowym podczas dożynek Powiatowo-Gminnych. 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Gminna Instytucja Kultury      

i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie, 84-220 Strzebielino,                      

ul. Tuwima 4, e-mail: kontakt@gik-leczyce.pl, tel. 58/676 16 99. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 

regulaminu konkursu. 
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