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REGULAMIN KONKURSU 

na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

                  XIX LUBUSKIE ŚWIĘTO PLONÓW – CYBINKA, 3 WRZEŚNIA 2017 r. 

Etap powiatowy 

 

I. Organizator konkursu: 

1. Starostwo Powiatowe w Słubicach. 

II. Uczestnicy: 

1. Koła Gospodyń Wiejskich. 

2. Rady Sołeckie. 

III. Kryteria oceny: 

1. Kategoria wieńce tradycyjne: 

a) Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze 

świętem plonów [kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty] 

b) Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, 

sztucznych kwiatów etc. 

c) Wygląd zewnętrzny: 

 Kształt – forma korony, 

 Materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin,         

w tym zboża, zioła i kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina 

do konstrukcji można użyć metalu lub drewna, 

 Kolor – kolorystyka dowolna, 

 Kompozycja – dowolna pod warunkiem zachowania kształtu korony 

d) Zgodność z wymiarami [wysokość do 180 cm, szerokość do 150 cm]. 
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2. Kategoria wieńce inne niż tradycyjne [forma współczesna] 

a) Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze 

świętem plonów [kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty], 

b) Wygląd zewnętrzny: 

 Kształt – dowolny, 

 Materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, 

w tym zboża, zioła i kwiaty oraz owoce i warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do 

konstrukcji można użyć metalu lub drewna, 

 Kolor – kolorystyka dowolna, 

 Kompozycja – dowolna, dopuszcza się wprowadzenie elementów ruchomych. 

c) Zgodność z wymiarami [wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie                         

w obwodzie na całej wysokości wieńca do 150 cm]. 

IV. Przebieg konkursu: 

ETAP I – zgłoszenie wieńców do konkursu na etapie powiatowym w terminie do 

21.08.2017 r., na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.  

Oceny wieńców dokonuje Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Starostwa 

Powiatowego w Słubicach w terminie do 26.08.2017 r., na podstawie kryteriów 

wymienionych w punkcie V niniejszego regulaminu, w miejscu ustalonym przez 

organizatora. Zgłoszenie nagrodzonych wieńców do konkursu wojewódzkiego nastąpi 

w terminie do  28.08.2017 r. Twórcy nagrodzonego wieńca organizują grupę 

wieńcową, która reprezentuje powiat w obrzędach dożynkowych. 

ETAP II – konkurs wojewódzki – dokonanie oceny wieńców nastąpi w dniu  

2.09.2017r. Przyznanie nagród i wyróżnień oraz ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie 

Lubuskiego Święta Plonów, w dniu 3 września 2017 roku w Cybince. Wieńce biorące 

udział w konkursie zostaną zwrócone twórcom, którzy odbierają je po zakończeniu 

uroczystości dożynkowych (w dniu 3.09.2017 r. od godziny 17:00).  

    V. Ocena i nagrody I etapu konkursu; 

1. Oceniane będą wieńce w dwóch kategoriach: 

a) wieńce w formie tradycyjnej, 
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b) wieńce w formie współczesnej. 

2. Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, która będzie oceniać wieńce wg 

poniższych kryteriów: 

a) Kategoria: Tradycyjny wieniec dożynkowy    

 Zastosowanie autentycznie ludowych, starych wzorów (korony wykonane na 

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

– max 10 pkt. 

 Użycie tradycyjnych materiałów i ich prezentacja (ilość zbóż, zdobnictwo 

kłosów, ziarna, świeżych owoców, warzyw, kwiatów etc.) – max 10 pkt. 

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

materiał itp.) w oparciu o podstawowe zasady tworzenia wieńców 

tradycyjnych. Nie dopuszcza używania się styropianu, plastiku oraz sztucznych 

kwiatów – max 10 pkt. 

b) Kategoria: Wieniec dożynkowy - forma współczesna 

 Podstawowe materiały związane ze  świętem plonów (kłosy, ziarno, warzywa, 

owoce, kwiaty itp.) – max 10 pkt. 

 Wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, kompozycja, itp.) Ozdoby związane                 

z pracą na roli i prezentujące płody rolne z wykorzystaniem oryginalnych, 

nowatorskich pomysłów, form uwzględniających współczesny charakter 

społeczeństwa – max 10 pkt. 

3. Nagrodzone wieńce w konkursie (etap I) reprezentowały będą Powiat Słubicki                   

w XIX LUBUSKIM ŚWIĘCIE PLONÓW – CYBINKA, 3 WRZEŚNIA 2017 r. 

4. Powiat Słubicki pomoże zorganizować transport wieńców do miejsca oceny                    

w Cybince. 

5. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Arkadiuszem Janowskim – 

Podinspektor ds. kultury, sportu i turystyki Starostwo Powiatowe w Słubicach – 

a.janowski@powiatslubicki.pl , tel. (95) 759 20 29.  

mailto:a.janowski@powiatslubicki.pl

