REGULAMIN KONKURSU
„Międzygminny wieniec dożynkowy”
MIEJSCE KONKURSU: organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach,
Urząd Gminy Olszewo-Borki oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach
MIEJSCE KONKURSU: zespoły wieńcowe zbierają się w dniu Dożynek do godz. 11.50 w Kościele
parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Olszewie-Borkach, gdzie zostanie odprawiona Msza św.,
następnie odbędzie się przemarsz korowodu dożynkowego na plac przy remizie OSP
(ul. Wyspiańskiego 2A) – docelowe miejsce uroczystości dożynkowych.
TERMIN KONKURSU: 24 sierpnia 2019 r. (od godz. 11.50).
1. CEL KONKURSU:
1) Popularyzacja tradycji ludowych,
2) Prezentacja plastyki obrzędowej związanej ze Świętem Plonów
3) Promocja kultury kurpiowskiej i twórczości ludowej,
4) Ukazanie trudu pracy rolniczej.
2. KRYTERIA OCENY:
1) podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów
(kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.),
2) wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja, itp.),
3) symbolika wieńca wyrażona przez wykorzystane materiały i odpowiednie ich zestawienie,
4) nawiązanie do tradycyjnych form wieńcowych,
5) materiały związane z pracą na roli z wykorzystaniem oryginalnych, nowatorskich pomysłów,
6) form uwzględniających współczesny charakter społeczeństwa.
3. UCZESTNICTWO:
1) Grupy wieńcowe przyjeżdżają na swój koszt,
2) Miejscem spotkania grup jest plac przy Kościele parafialnym w Olszewie-Borkach,
3) Wieńce powinny być opatrzone tabliczką informacyjną zawierającą: nazwę miejscowości
i gminy, imię i nazwisko oraz nr telefonu reprezentanta grupy wykonawców wieńca.
4. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać poprzez dokładne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA
i dostarczenie jej do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 na adres:
Gminy Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 19 pokój nr 1 lub 2 (adres e-mail:
gok@olszewo-borki.pl)

„Międzygminny wieniec dożynkowy”

KARTA ZGŁOSZENIA

Miejscowość (sołectwo) :…………………………………………………………………………………………………........
Podmiot/Osoba zgłaszający/a .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Dokładny adres podmiotu/osoby zgłaszającego/ej ....................................................................
.....................................................................................................................................................
Telefon podmiotu/osoby zgłaszającego/ej .................................................................................

Opis wieńca:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy
i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

………………………………………………………….......
Podpis osoby zgłaszającej (reprezentującej organizację)

