
REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 

GMINY ZBÓJNO 

Wójt Gminy Zbójno zaprasza sołectwa do udziału w konkursie na 

Najpiękniejszy  Wieniec Dożynkowy 

 
I. ORGANIZATOR: 

Wójt Gminy Zbójno 

 
II. TERMIN I MIEJSCE: 

Dnia 21 SIERPNIA 2022r 

Miejsce- Plac przy ZS w Działyniu 

 
III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem 

nawiązuje do tradycyjnych wieńców dożynkowych. 

 
IV. CEL KONKURSU: 

• Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem 

Plonów, 

• Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Zbójno, 

• Aktywizacja małych społeczności 

• Promocja walorów wsi polskiej. 

 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa z 

terenu Gminy Zbójno. Każde sołectwo może zgłosić tylko jeden wieniec. Zgłoszenia są 

przyjmowane do 18 sierpnia br. pod nr 790  209  024. 

Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 

 
VI. KOMISJA KONKURSOWA: 

Wieńce dożynkowe oceni Komisja powołana przez organizatora składająca się będzie 

z trzech członków: 

• Przedstawiciel Rady Gminy Zbójno 

• Przedstawiciel Zespołu Szkół w Działyniu 

• Przedstawiciel Urzędu Gminy Zbójno 

• Przedstawiciel mieszkańców  



VII. KRYTERIA OCENA WIEŃCOW : 

Wieniec zgłoszony do konkursu powinien być zbudowany z płodów ziemi /roślin, 

nasion, bulw, korzeni, owoców, orzechów, kwiatów naturalnych oraz elementów 

podtrzymujących np. z drewna, tektury, stali itp.. Nie powinien swoim wyglądem: 

budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy, 

nienawiści itp. 

Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

• sposób wykonania wieńca – od 0 do 5 pkt, 

• wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego – 0 - 5 

pkt, 

• zachowanie elementów tradycyjnych – od 0 do 5 pkt,  

• ogólny wyraz artystyczny – od 0 do 5 pkt, 

• poziom i styl wykonania – od 0 do 5 pkt. 

 
VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Wszystkie wieńce 

otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy. 

 
IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Wieńce będą oceniane po Mszy Świętej Polowej odprawionej na placu obok Zespołu 

Szkół w Działyniu. 


