Dożynki Powiatowe Wielbark 2018
Regulamin konkursu dożynkowego
„Wieniec dożynkowy”
I. Organizatorzy konkursu:
Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe w Szczytnie oraz Gmina Wielbark.
II. Miejsce konkursu: Dożynki Powiatowe Wielbark 2018
„Park Niepodległości 1918-2018” w Wielbarku.
III. Termin konkursu: 26 sierpnia 2018 r.
IV. Cel konkursu:
1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej.
2. Rozbudzenie zainteresowania twórczością ludową związaną z tradycyjnym
wykonaniem wieńców dożynkowych.
3. Promocja dorobku gminy.
4. Aktywizacja społeczności Powiatu Szczycieńskiego.
5. Integracja społeczności Powiatu Szczycieńskiego.
V. Kryteria oceny:
Wieńce dożynkowe będą oceniane według skali od 1 do 5, w każdej kategorii.
Maksymalnie będzie można uzyskać 25 punktów.
1. Wykorzystanie płodów rolnych (kłosy, zboża, ziarno, słoma, zioła, warzywa, owoce,
kwiaty, bez elementów sztucznych itp. )
2. Estetyka i poziom wykonania (kompozycja, kształt, kolorystyka)
3. Elementy symboliki i tradycji ludowej.
4. Technika wykonania wieńca, stopień trudności.
5. Ogólny wyraz artystyczny.
VI. Uczestnicy konkursu:
1. Udział w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy mogą wziąć gminy
z Powiatu Szczycieńskiego.
2. Jedna gmina może przygotować jeden wieniec dożynkowy.
3. Gminy zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swój akces do
31.07.2018 r. , na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kętrzyńskiego 13,
12-160 Wielbark.
4. Wieńce zgłoszone do konkursu powinny znaleźć się przy scenie na terenie dożynek.
5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie
wieńca oraz osób prezentujących go lub przebywających w jego bezpośrednim
otoczeniu oraz na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych Powiatu
Szczycieńskiego
i Gminy Wielbark.
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VII. Przebieg konkursu:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu dożynek tj. 26.08.2018 roku.
W konkursie zostanie wyłonione I, II i III miejsce.
Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa.
Komisja ocenę wieńców rozpocznie od godz. 09:30.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów
dożynkowych około godziny 14:20.
6. Decyzja Komisji jest niepodważalna i ostateczna.
7. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej
członków.
1.
2.
3.
4.
5.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej poprzez
umieszczenie na stronie internetowej Gminy Wielbark: wielbark.com.pl
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów konkursu
dożynkowego „Stoisko promocyjne gminy”.
4. Regulamin może ulec zmianie bez podania przyczyny.
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