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REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
DOŻYNKI POWIATOWE Węgielsztyn 11.09.2022

Organizator Dożynek: Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie, Ul. Gen. J. Bema 14,
11-600 Węgorzewo, Tel./fax +48 87 427 26 41, e-mail: wck@wegorzewo.pl
Miejsce konkursu: boisko sołeckie w Węgielszynie
Termin konkursu: 11 września 2022 r.
Cel konkursu:
•kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów,
•prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Powiatu Węgorzewskiego,
• promocja walorów wsi polskiej

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, osoby
prywatne,

stowarzyszenia,

Koła

Gospodyń

Wiejskich,

grupy

nieformalne z terenu powiatu węgorzewskiego.
2. Każde sołectwo, stowarzyszenie, grupa nieformalna, KGW bądź osoby indywidualne
mogą zgłosić do konkursu wyłącznie jeden wieniec dożynkowy.
3. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz
wypełnienie i dostarczenie do siedziby Organizatora formularza zgłoszeniowego osobiście,
drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy” w terminie do 5 września 2022 r.

4. Zgłoszony do konkursu wieniec należy przywieźć do kościoła pw. Św. Józefa w

Węgielsztynie przed mszą św. ok. godz. 11.20.
5. Zgłoszone wieńce wezmą udział w Korowodzie Dożynkowym spod kościoła na boisko
sołeckie w Węgielsztynie, a następnie zostaną wyeksponowane przed sceną dożynkową.
6. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.

Komisja Konkursowa:
Wieńce dożynkowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej
członków. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców do godz. 15.30
Kryteria oceny:
Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego oceniając :
1. sposób wykonania wieńca ( użyte materiały oraz płody rolne) – od 0 do 10 pkt,
2.wartości artystyczne związane z kulturą wykonania

wieńca

dożynkowego

(zachowanie

elementów tradycyjnych)- od 1 do 10 pkt,
3. ogólny wyraz artystyczny – od 1 do 10 pkt,
4. poziom i styl wykonania - od 1 do 10 pkt
Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne:
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 400 zł
Organizatorzy przewidują również przyznanie Wyróżnień.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Nagrody zostaną wręczone w dniu 11 września 2022r. przez przedstawicieli organizatorów około
godz. 15.45

Inne istotne informacje:
Każda delegacja wieńcowa powinna mieć własną tabliczkę informacyjną z nazwą reprezentacji.
Postanowienia końcowe: Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem
i zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie,
a w szczególności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku,
w formie fotografii cyfrowej przez Węgorzewskie Centrum Kultury, w tym w szczególności na
potrzeby działalności promocyjnej Węgorzewskiego Centrum Kultury prowadzonej za
pośrednictwem strony internetowej www.wck.wegorzewo.pl, Facebook WCK oraz w lokalnej
prasie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
DOŻYNKI POWIATOWE Węgielsztyn 11.09.2022
Dane osoby zgłaszającej .........................................................................................
Adres .........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Nr telefonu ...............................................................................................................................
Nazwa Organizacji ……………………………………………………………………
Oświadczam, że:
Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin konkursu. Wyrażam zgodę na sfotografowanie
stoiska oraz osób prezentujących go lub przebywających w jego bezpośrednim otoczeniu oraz na
wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych Organizatora konkursu.

Data i podpis zgłaszającego ................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych,
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., zgodnie z art. 23 ust.
1 pkt. 1 ustawy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), w celach związanych z konkursem przez
Administratora Danych. Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma,/y, że przysługuje mi
prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawienia.

Data i podpis zgłaszającego ................................................

