
DOŻYNKI POWIATOWE W NAROLU 

Regulamin konkursu 

„NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU LUBACZOWSKIEGO” 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem Konkursu jest Starosta Lubaczowski, współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury  

w Lubaczowie, Burmistrz Miasta i Gminy Narol, Gminny Ośrodek Kultury w Narolu. Konkurs odbędzie się 

w dniu 28 sierpnia 2022 r., w Narolu podczas Dożynek Powiatowych. 

2. CELEM KONKURSU JEST: 

-propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wyplatania wieńców dożynkowych, 

-popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego 

rekwizytu obchodów dożynkowych, 

-wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją. 

 

Konkurs realizowany jest w kategorii: - wieniec dożynkowy 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

-nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

na adres: Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 31,  

w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2022 r., 

- samodzielne wykonanie wieńca dożynkowego,  

- wykonanie wieńca dożynkowego, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji 

dawnych wieńców dożynkowych, występujących na terenie województwa podkarpackiego,   

- dostarczenie wieńca na godz. 12.30 na miejsce zbiórki ( plac przy Ratuszu Miejskim). 

 

Do konkursu NIE MOŻNA zgłaszać wieńców, które brały już udział w konkursie wieńców dożynkowych  

w latach poprzednich. 

4. KRYTERIA OCENY: 

1. Wieńce zgłoszone do konkursu oceni powołana komisja konkursowa, 

 

2. Organizatorzy sugerują aby wieńce były: 

-w kształcie kopuły o kolistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach, albo 

- w kształcie stożka utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden nad drugim, a każdy 

kolejny o mniejszej średnicy, albo 

- w kształcie korony 

- zwieńczenie całej formy (krzyż, hostia, monstrancja) 

- szkielet konstrukcyjny wieńca (wiklina lub drewniane listewki, dopuszcza się użycie innych 

materiałów) 

- wieńce wg tradycji powinny być przybrane świeżymi lub zasuszonymi kwiatami, owocami,  

gałązkami, orzechami oraz umajone kolorowymi wstążkami  

 



3. Kryteria oceny:  

    Wieńce dożynkowe będą oceniane według skali od 1 do 5 punktów w każdej kategorii: 

1. Wykorzystanie płodów rolnych takich jak: zboża, plony, drewno, kwiaty, owoce 

2. Pomysłowość i technika wykonania, ( kompozycje, kształt, kolorystyka) 

3. Staranność wykonania i stopień trudności 

4. Ogólny wygląd zewnętrzny 

 

5.NAGRODY: 

Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne  

oraz wyróżnienia dla każdego wieńca. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom za 

uczestnictwow dożynkach. 

6.ZASADY ORGANIZACYJNE: 

-organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia stanowisko konkursowe, 

-wszystkie zgłoszone do konkursu wieńce dożynkowe wezmą udział we Mszy Świętej  

o godz. 13.00 w kościele parafialnym, 

- z uwagi na przemarsz korowodu dożynkowego, konstrukcja wieńców powinna umożliwiać ich 

przenoszenie, 

- sugerujemy, aby wieńce nie przekraczały 1,5 m. wysokości i 1 m. średnicy w podstawie, 

-uczestnicy konkursu sami ponoszą koszt dojazdu na miejsce konkursu. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Każdy z uczestników konkursu z chwilą nadesłania karty zgłoszenia wyraża zgodę na   

gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, oraz wykorzystywanie przez organizatorów  

konkursu jego wizerunku na potrzeby konkursu i w celach marketingowych 

2. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady konkursu zawarte  

w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują 

3.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania zdjęć, informacji  

 o uczestnikach konkursu zdjęć i informacji o wieńcach w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych 

bez wypłacania honorariów  

4. Organizatorzy informują, że dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Powiatowe  

    Centrum Kultury w Lubaczowie zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą integralną część 

regulaminu 

5. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom – współorganizatorom 

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych w celu 

powiadomienia o przyszłych wydarzeniach kulturalnych 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu 

8. Więcej informacji na temat konkursu udziela Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie 

ul. Wyszyńskiego 31, tel. 632 11 26.   

 

 


