
REGULAMIN KONKURSU 

„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”

ORGANIZATOR: Wójt Gminy Olszewo-Borki, Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach

TERMIN KONKURSU:   zespoły  wieńcowe zbierają  się  w dniu  Dożynek (27  sierpnia  2022 r.)
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 –
docelowe miejsce uroczystości dożynkowych.

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.

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,

UCZESTNICTWO:
 Grupy wieńcowe przyjeżdżają na swój koszt,
 Miejscem spotkania grup jest plac przy Kościele parafialnym w Olszewie-Borkach,
 Wieńce  powinny  być  opatrzone  tabliczką  informacyjną  zawierającą:  nazwę  miejscowości

i gminy
 Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 19 sierpnia 2022 r.

KOMISJA KONKURSOWA:
Oceny wieńców dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

NAGRODY:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
Pozostałe wieńce otrzymają nagrody za udział w wysokości 100 zł.

Organizator  zastrzega  sobie   prawo  do  wielokrotnego,  nieodpłatnego  publikowania  imion,
nazwisk,  zdjęć  i  informacji  o  zwycięzcach i  uczestnikach konkursu w celach promocyjnych i
marketingowych. 
Treść  klauzuli  informacyjnej  RODO  stanowi  integralną  część  regulaminu   konkursu  (jako
załącznik nr 2).
Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w powyższym
regulaminie. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu. Wszystkie kwestie,



których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator. Organizator zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian do regulaminu.

We wszystkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo-Borki, tel.: 570 999 784
lub 570 999 436.


