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REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY  

– TRADYCYJNY I WSPÓŁCZESNY GMINY JABŁONNA 

 

 

Zasady konkursu: 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem konkursu na tradycyjny i współczesny wieniec dożynkowy, zwany w 

dalszej części konkursem, jest Gmina Jabłonna. 

 

2. CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy 

Jabłonna, kultywowanie najbardziej wartościowych oraz nadal żywych tradycji 

regionalnych oraz popularyzacja kultury ludowej, budowa tożsamości kulturowej w 

oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców na dzieci i młodzież, 

wzmocnienie lokalnej tożsamości. 

 

3. PRZEDMIOT KONKURSU: 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych wieńców dożynkowych, w 

dwóch kategoriach: 

1) tradycyjny wieniec dożynkowy, którego sposób wykonania zgodny będzie z 

tradycją dawnych wieńców dożynkowych występujących na terenie Gminy 

Jabłonna i Lubelszczyzny, 

2) współczesny wieniec dożynkowy, którego sposób wykonania nawiązywał 

będzie zgodny ze współczesnymi trendami, z wykorzystaniem wszelkich 

dostępnych technik i materiałów. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ TERMINY KONKURSU: 

1) w konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, 

stowarzyszenia, grupy nieformalne (np. Koło Gospodyń Wiejskich), instytucje 

gminne oraz indywidualnych wytwórców z terenu gminy Jabłonna, 

2) każde sołectwo, stowarzyszenie, grupa nieformalna, instytucja gminna, bądź osoby 

indywidualne mogą zgłosić do konkursu wyłącznie jeden wieniec dożynkowy.  

3) Każdy w/w podmiot winien dokonać zgłoszenia poprzez złożenie w Urzędzie 

Gminy Jabłonna karty zgłoszeniowej, której wzór stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu.   

4) Karta zgłoszeniowa wraz z regulaminem dostępna jest na stronie 

www.jablonna.lubelskie.pl, w Urzędzie Gminy Jabłonna oraz w Gminnym 

Centrum Kultury w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie. 

5) Wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub listownie pod adres: 

Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, 23-114 Jabłonna w terminie do dnia 

19 sierpnia 2015 r. W przypadku listu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy 

Jabłonna 

6) Zgłoszony wieniec dożynkowy musi zostać zaprezentowany podczas Dożynek 

Gminnych w dniu 23 sierpnia 2015 roku w miejscowości Jabłonna Majątek.  

7) Wszelkie elementy niezbędne do wykonania wieńca dożynkowego każdy uczestnik 

zapewnia we własnym zakresie. 

8) Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 

9) Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie. 
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10) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem 

11) Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z jego akceptacją. 

12) Każdy wieniec zgłoszony do konkursu nagrodzony zostanie nagrodą finansową w 

wysokości 300,00 zł.  

13) Zgłaszający wieniec do konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie dokumentacji 

fotograficznej z przebiegu konkursu na stronach internetowych Organizatora. 

 

5. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH WIEŃCÓW: 

1) Zgłoszone do konkursu wieńce oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana 

przez Wójta Gminy Jabłonna. 

2) Członkowie Komisji Konkursowej spośród siebie wybiorą przewodniczącego. 

3) Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych wieńców dożynkowych w dniu 

23 sierpnia 2015 roku podczas trwania Dożynek Gminnych w miejscowości 

Jabłonna Majątek. 

4) Ocenie poddany będzie: 

a) sposób wykonania wieńca dożynkowego, użyte materiały oraz płody rolne 

(w skali 1-10 punktów), 

b) wartość artystyczna związana z kulturą robienia wieńców dożynkowych: 

zachowanie elementów tradycyjnych (w skali 1-10 punktów), 

c) ogólny wyraz artystyczny (w skali 1-10 punktów). 

       Uczestnik maksymalnie może uzyskać 30 punktów. 

5) Wieńce, które otrzymają największą liczbę punktów (w kategoriach wieniec 

tradycyjny i wieniec współczesny) reprezentować będą Gminę Jabłonna na 

Dożynkach Powiatu Lubelskiego w dniu 30 sierpnia 2015 r. w Radawcu. 

6) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23 sierpnia 2015 roku podczas trwania 

Dożynek Gminnych w miejscowości Jabłonna Majątek. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Zgłaszam do udziału w „Konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy – tradycyjny i 

współczesny Gminy Jabłonna” wieniec dożynkowy wykonany przez: 

 

1. Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. Miejscowość: 

……………………………………………………………………………………. 

3. Dane adresowe i telefon Wykonawcy lub przedstawiciela: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Kategoria konkursowa: 

wieniec tradycyjny   

wieniec współczesny     

5.    Opis wieńca (np. kształt, materiały użyte do wykonania, co symbolizuje itp.): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu.  

 

 

……………………………………………………….  

(podpis osoby dokonującej zgłoszenia wieńca do konkursu) 

 


