
 

                                                        REGULAMIN  KONKURSU  

                            NA  NAJŁADNIEJSZY TRADYCYJNY   WIENIEC  DOŻYNKOWY  

                                               ORAZ OZDOBĘ DOŻYNKOWĄ 

IWNO  2016 

  

MIEJSCE KONKURSU:  IWNO 

TERMIN: 3 WRZESIEŃ 2016 

CEL KONKURSU:  

  

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek. 

2. Rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań twórczością ludową. 

3. Podtrzymywanie umiejętności wykonywania tradycyjnych rekwizytów obrzędowych. 

4. Prezentacja wieńców dożynkowych. 

KRYTERIA OCENY  

– tradycyjny wieniec dożynkowy   

- materiały wykorzystane do wieńca muszą być naturalne (kłosy zbóż, ziarna, słoma, 

warzywa, owoce, kwiaty naturalne żywe lub suche, kwiaty z bibuły (unikać sztucznych 

kwiatów, wstążki itp.), 

- wygląd zewnętrzny (technika, estetyczne wykonanie, kształt, materiał, kompozycja, dobór 

barw itp.),  

- zgodność z wymiarami: wysokość do 150 cm, szerokość w podstawie lub średnica obwodu 

na całej wysokości wieńca do 180 cm,  

- prezentacja płodów rolnych w postaci dawnych tradycji wieńców i koron, 

- wzorowanie się na tradycjach ludowych. 

Organizatorzy oczekują prac nawiązujących do tradycji wieńców w kształcie korony, 

uplecionych z wszystkich rodzajów zbóż, ozdobionych naturalnymi kwiatami, ziołami, 

owocami itp. (wykluczone użycie styropianu, plastiku i sztucznych kwiatów). 

– ozdoba dożynkowa  

- forma i technika dowolna 



NAGRODY  

Wyniki Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy i Ozdobę Dożynkową ogłoszone 

zostaną przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej  3 września  2016 r. podczas 

obchodów uroczystości dożynkowych. 

Nagrody finansowe w postaci bonów za zajęcie  miejsca I, II i III  sponsoruje Starostwo 

Powiatowe w Nakle  na  pozostałych uczestników konkursu czekają dyplomy. 

KOMISJA KONKURSOWA 

W skład Komisji Konkursowej  powołuje Organizator 

INFORMACJA DODATKOWA 

Każda grupa wieńcowa uczestnicząca w Konkursie przywozi ze sobą planszę informacyjną, 

która zawiera nazwę sołectwa i ew. twórcę wieńca.  

UCZESTNICTWO 

 1. Miejscem spotkania grup dożynkowych jest  Iwno. 

2. Każde sołectwo może zgłosić po jednym wieńcu. 

 

UWAGA 

Nie będą oceniane: 

- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych 

- wieńce o formach obcej tradycji ludowe, takie jak: zaprzęgi i inne środki 

transportu, kula ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe. 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Sołectwa zainteresowane udziałem w Konkursie powinny zgłosić udział do 31 SIERPNIA  

2016 r. 

Pytania dotyczące uczestnictwa w Konkursie prosimy kierować do Gminnego Centrum Kultury 

i Biblioteki w Kcyni  ul. Libelta 27  koordynator  Maria Kordyś   tel. 503 050 297. 

  

 

 

 

 



REGULAMIN   KONKURSU 

NA  NAJCIEKAWSZE  STOISKO 

                                                             IWNO    2016 

  

MIEJSCE KONKURSU:  Iwno. 

TERMIN: 3 września  2016 

CEL KONKURSU:  

  

1. Promocja produktów lokalnych oraz kultywowanie tradycji na obszarach działania gminy 

dla zachowania dziedzictwa kulturowego. 

2. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych stoisk wystawowych gminy. 

ELEMENTY OCENY WRTOŚCIOWANIA STOISK  

 1. Estetyka i aranżacja stoiska; 

2. Oryginalność produktów jako element dziedzictwa kulturowego; 

3. Różnorodność i obfitość oferty, pokazu; 

4. Sposób ekspozycji i jakość jego obsługi. 

UCZESTNICTWO 

1. Miejsce: Iwno. 

 NAGRODY  

Wyniki Konkursu na Najładniejsze Stoisko ogłoszone zostaną przez Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej 3 września 2016 r. podczas obchodów uroczystości dożynkowych. 

Nagrody finansowe w postaci bonów za zajęcie  miejsca I, II i III  sponsoruje Starostwo 

Powiatowe w Nakle  na  pozostałych uczestników konkursu czekają dyplomy  

KOMISJA KONKURSOWA 

Komisji Konkursowej  

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Sołectwa zainteresowane udziałem w Konkursie powinny zgłosić udział do 31 sierpnia 2016 r.  

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki   w Kcyni  

ul. Libelta  27 , Kcynia           koordynator  Maria Kordyś   tel. 503 050 297 



                                                               REGULAMIN   KONKURSU  

                                             NA  NAJŁADNIEJSZĄ  ZAGRODĘ  DOŻYNKOWĄ 

                                                                  IWNO   2016 

  

 MIEJSCE KONKURSU: IWNO  

 TERMIN: ocena zagród   03 września 2016r. od godziny  12.00 

rozstrzygnięcie konkursu 3 września 2016r. podczas uroczystości dożynkowych w Iwnie. 

 

 1. CEL KONKURSU:  

 1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek. 

2. Rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań twórczością ludową. 

3. Podtrzymywanie umiejętności wykonywania tradycyjnych rekwizytów obrzędowych. 

4. Prezentacja zagród dożynkowych. 

5. Wybór najładniej udekorowanej zagrody wiejskiej na terenie organizatora dożynek 

gminnych. 

  

2. KRYTERIA OCENY:  

– zagroda dożynkowa 

 - dekoracje w gospodarstwie związane ze Świętem Plonów,  

- ogólna estetyka gospodarstwa oraz wykonania motywu zdobniczego, 

- ocena gospodarstwa jako miejsca pracy i odpoczynku 

3. UCZESTNICY KONKURSU: 

1. W konkursie mogą wziąć udział właściciele gospodarstw rolnych oraz innych posesji 

położonych na terenie . 

2. Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym w 

formie elektronicznej na stronach internetowych (biuro@centrumkultury-kcynia.pl), bądź w 

formie papierowej w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni ,  ul. Libelta 27  . 

Koordynator   Maria Kordyś   tel. 503 050 297 

4. NAGRODA 



  

Wyniki Konkursu na Najładniejszą Zagrodę Dożynkową ogłoszone zostaną przez 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej  03 września 2016 r. podczas obchodów uroczystości 

dożynkowych. 

 Nagrody finansowe w postaci bonów za zajęcie  miejsca I, II i III  Sołectwo Iwno. 

  

5. KOMISJA KONKURSOWA: 

 W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy jednostek organizacyjnych gminy. 

 6. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE: 

  

Właściciele gospodarstw rolnych zainteresowani udziałem w Konkursie powinni zgłosić udział 

na formularzu do 31 sierpnia 2016 r. na adres:  

Gminne  Centrum  Kultury  i  Biblioteki  w  Kcyni 

 

 7. UWAGI KOŃCOWE: 

 - ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu. 

- udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie. 

- organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o 

laureatach 

konkursu, zdjęć zagród dożynkowych oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z 

przebiegu imprezy zamieszczanych w mediach i Internecie. 

  

  

 

 

 

 

 



KARTA  ZGŁOSZENIA 

W  KONKURSACH DOŻYNKOWYC 

IWNO  – 3 WRZEŚNIA  2016 

  

  

1. Wykonawca tradycyjnego wieńca dożynkowego (grupa lub osoba): 

….....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

2. Wykonawca ozdoby dożynkowej (grupa lub osoba): 

….....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

3. Najładniejsze stoisko dożynkowego (grupa lub osoba): 

….....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

4. Najciekawsza zagroda dożynkowa (grupa lub osoba): 

….....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

 5. Adres, tel. kontaktowy: 

….....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

  

  



Wyrażam chęć udziału w Konkursie na: 

1………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………………………… 

w ramach Dożynek POWIATOWO-GMINNYCH  w   IWNIE  oraz wyrażam zgodę na 

publikowanie  mojego wizerunku na portalach internetowych. 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w 

związku z udziałem ww. konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach 

o tym konkursie i jego wynikach. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych 

osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późń.zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy, że administratorem w/w danych osobowych jest Gmina Kcynia  z siedzibą w Kcyni 

przy ul. Rynek  23, że dane zebrane są w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu                           

i zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska na 

stronach internetowych, jestem świadom dobrowolności podania danych oraz zostałem 

poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.  

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkurów Dożynkowych                         

i akceptuje jego warunki. 

 

…..................................….............................. 

miejscowość, data podpis zgłaszającego  

  

 


