
Dożynki Powiatowe 
Kazimierz Dolny, 28 sierpnia 2016 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH 
MIEJSCE KONKURSU: zespoły wieńcowe zbierają się w dniu Dożynek do godz. 1200 przed 

Kościołem pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym gdzie zostanie 
odprawiona Msza św., następnie na rynku w Kazimierzu Dolnym odbędą się uroczystości 
dożynkowe. 

 
TERMIN KONKURSU: 28 sierpnia 2016 r. (od godz. 1200). 
 

CEL KONKURSU:  
1. Popularyzacja tradycji ludowych,  
2. Prezentacja bogactwa plonów, 
3. Promocja kultury powiatu i twórczości ludowej,  
4. Ukazanie trudu pracy rolniczej. 

 

KRYTERIA OCENY:  

1. Kategoria: wieniec tradycyjny  
· podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów (kłosy, 

ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.), wszelkie materiały ozdobne sztuczne są niedopuszczalne 
w tej kategorii, 

· wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja, itp.), 
· symbolika wieńca wyrażona przez wykorzystane materiały i odpowiednie ich zestawienie, 
· nawiązanie do tradycyjnych form wieńcowych. 

2. Kategoria: wieniec nowoczesny  
· podstawowe materiały muszą być związane ze świętem plonów (kłosy, ziarno, warzywa, owoce, 

kwiaty itp.), 
· wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja, itp.), 
· symbolika wieńca wyrażona przez wykorzystane materiały i odpowiednie ich zestawienie, 
· materiały związane z pracą na roli z wykorzystaniem oryginalnych, nowatorskich pomysłów, 

form uwzględniających współczesny charakter.  
 

UCZESTNICTWO: 

1. Gminne grupy wieńcowe przyjeżdżają na swój koszt, 
2. Miejscem spotkania grup jest plac przed Kościołem pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja  

w Kazimierzu Dolnym, 
3. Każda gmina może zgłosić nieograniczoną ilość wieńców do konkursu w poszczególnych 

kategoriach, 
4. Wieńce powinny być opatrzone tabliczką informacyjną zawierające nazwę miejscowości  

i gminy z jakiej pochodzą. 
 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać  poprzez dokładne wypełnienie KARTY 
ZGŁOSZENIA i dostarczenie jej do dnia 4 lipca 2016 r. na adres: 
Starostwo Powiatowe w Puławach; Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki; pok. 134  
al. Królewska 19; 24–100 Puławy lub faxem 81 886 11 32 lub e-mailem: promocja@pulawy.powiat.pl  

 

NAGRODY: 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Dożynek Powiatowych.  
Przewidziano nagrody w poszczególnych kategoriach za zajęcie I, II i III miejsca, 2 wyróżnienia oraz 
nagrody za udział. 
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Konkurs Wieńców Dożynkowych  
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 

Miejscowość:……………………………………………………………………………………………… 

Instytucja delegująca (Gmina)……………………………………..................................................... 

 

Kategoria (wieniec tradycyjny czy nowoczesny):.......................................................................... 

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

 

Uwagi: 

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

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

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

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

 
 
 

 
 

………………………………………………………….. 
pieczątka i podpis osoby delegującej 

 
 
 
 
 
 
 

Wypełnioną kartę należy przesłać do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu 
 i Turystyki Starostwa Powiatowego w Puławach do dnia 4.07.2016r. 
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