Regulamin Konkursu
na Najładniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy
Dożynki Powiatowe
Pakość, 7 września 2019 r.

Cel konkursu:
1. Kultywowanie tradycji mieszkańców wsi i popularyzacja ludowej twórczości artystycznej.
2. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.
Organizator:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Urząd Miejski Pakość
Gdzie:
Plac przy Centrum Informacji Turystycznej w Pakości, ul. Barcińska 11.
Kiedy:
25 sierpnia 2019 r.
7 września 2019 r.
Termin zgłoszenia upływa - 25 lipca 2019 r. o godz. 15:30.
Uczestnicy:
Każda gmina może zgłosić do konkursu 1 wieniec.
Kryteria oceny:
• Podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem
plonów: kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.
• Zgodność z wymiarami: wysokość maksymalna do 180 cm, szerokość maksymalna
do 200 cm.
• Wygląd zewnętrzny – korona zamknięta (kształt, kompozycja, walory estetyczne,
technika, materiał, kolor, itp.)
• Wieniec i korona jako zwieńczenie pracy na roli i prezentacja płodów rolnych,
Uczestnictwo w konkursie:
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie grupy wieńcowe zgłoszone przez gminy powiatu
inowrocławskiego.
Powiatowe grupy dożynkowe przyjeżdżają na swój koszt.
Grupy dożynkowe powinny mieć ze sobą plansze informacyjne zawierające m.in. nazwę
twórców wieńca.
Zgłoszenie do udziału w konkursie:
W konkursie wezmą udział gminy, które do 25 lipca br. na adres mailowy:
promocja@inowroclaw.powiat.pl, osobiście albo pocztą dostarczą wypełnioną Kartę
Zgłoszenia do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego, ul. Roosevelta 36-38
w Inowrocławiu. Gotowość wieńców do oceny przewiduje się na 16 sierpnia br. Komisja
Konkursowa po uprzednim skontaktowaniu się z uczestnikami konkursu i ustaleniu
dogodnego terminu, dokona oceny i wyłoni laureata Grand Prix, który będzie reprezentował
Powiat Inowrocławski podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji
Włocławskiej w Ciechocinku 25 sierpnia br. Ponadto Komisja wyłoni laureatów I, II i III

miejsca, o czym poinformuje zwycięzców w trakcie uroczystości dożynkowej w Pakości
7 września br. Transport wieńca do Ciechocinka zorganizuje Powiat Inowrocławski.
Nagrody i wyróżnienia:
Niezależnie od zajętej lokaty wszystkie grupy wieńcowe zostaną uhonorowane dyplomami
gratulacyjnymi Starosty Inowrocławskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu
Inowrocławskiego.

Nagrody:
Grand Prix – 1000,00 zł
I miejsce – 700,00 zł
II miejsce –500,00 zł
III miejsce – 300,00 zł
Komisja Konkursowa może zdecydować o innym podziale puli środków.

Karta zgłoszeniowa udziału

w konkursie na Najładniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy
Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej
Ciechocinek, 25 sierpnia 2019 r.
oraz Dożynki Powiatowe
Pakość, 7 września 2019 r.

1. Gmina:
………………………………………………………………………………………………….
2. Adres wraz z danymi kontaktowymi:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………….
4. Wykonawca wieńca:
(dane przedstawione w tej części zgłoszenia będą zawarte w treści dyplomów, listów
gratulacyjnych, informacjach i publikacjach o dożynkach, w związku z tym prosimy
o precyzyjne określenie wykonawcy i wypełnienie nn. punktu karty)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wyrażam chęć udziału w Konkursie na Najładniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy
w ramach Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej w dniu
25 sierpnia 2019 r. oraz Dożynek Powiatu Inowrocławskiego i Gminy Pakość w dniu
7 września 2019 r.
Oświadczam, że zgłoszony wieniec nie stanowi plagiatu i jest oryginalnym dziełem
ww. wykonawców.

.......................................
miejscowość, data

.........................................
podpis zgłaszającego

Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych – 25 lipca 2019 r.

