
REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY  

WIENIEC DOŻYNKOWY  

Lipnica Murowana - 17.08.2014 

 

 
1. Organizator: 
 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. 
 
2. Cel konkursu: 
 
- kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich 
- popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej 
- prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy  
- angażowanie dzieci i młodzieży w rozbudzanie zainteresowań tradycją ludową  
 
3. Termin: 
 
- 17.08.2014 r. (niedziela), godz. 17:45, stadion sportowy LZS „Macierz” w Lipnicy Dolnej 
 
4.Zasady uczestnictwa: 
 
a)  konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 
- wieniec tradycyjny 
- wieniec współczesny 
 
b) w konkursie mogą wziąć udział sołectwa Gminy Lipnica Murowana reprezentowane 
przez Zespoły Obrzędowe lub Koła Gospodyń Wiejskich. Wieńce do konkursu mogą 
zgłaszać także osoby indywidualne 
 
c) każde sołectwo i osoby indywidualne do konkursu mogą zgłosić tylko jeden wieniec 
 
d) każdy zespół obrzędowy przygotowuje prezentację wieńca na scenie, która nie może 
przekroczyć 20 minut i za którą może być przyznany dodatkowy punkt do oceny ogólnej 
 
e) termin zgłaszania wieńców do konkursu upływa 12 sierpnia 2014 r. Zgłoszenia należy 
kierować na adres biura organizacyjnego 
 
f) kolejność prezentacji wieńców dożynkowych ustala Organizator 
 
5. Ocena i nagrody: 
 
a) prezentacje i wieńce oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez 

Organizatora. Decyzje jury są ostateczne i niezaskarżalne  
 
b) Organizator przewiduje dla uczestników nagrody finansowe wg posiadanego stanu 

oraz pamiątkowe dyplomy  
 

c) Komisja oceni wieńce wg następujących kryteriów: 



 
- sposób wykonania wieńca (materiały wykorzystane w wieńcu muszą być naturalne, 
związane ze świętem plonów - kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty, itp.) 
- wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika wykonania, kształt, kolor, kompozycje) 
- bogactwo użycia materiałów (różnorodność zbóż, owoców, warzyw, ziół) 
- dobór repertuaru do wykonywanej prezentacji, stroje, ogólny wyraz artystyczny 
 
6. Sprawy organizacyjne: 
 
- Organizator zapewnia drobny poczęstunek dla uczestników Konkursu 
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu prezentacji i występie 
Kapeli Ludowej 
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie jeżeli nastąpi taka konieczność 
i prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu 
 
7. Biuro organizacyjne: 
 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 
32-724 Lipnica Murowana 74 
tel. 14 6852108 
e-mail: kulturalipnica@wp.pl  
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