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REGULAMIN KONKURSU 

NA „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” 

podczas XXX Barzkowickich Targów Rolnych ”Agro Pomerania 2017” 

 
 
ORGANIZATOR: 
 
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 
 
MIEJSCE KONKURSU:  
 
Barzkowice, powiat stargardzki. 
 
TERMIN KONKURSU:  
 
10 września 2017 r. godzina 900  
 
CEL KONKURSU:  
 
1. kultywowanie oraz popularyzacja tradycji i twórczości ludowej, 
2. prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy, 
3. wyłonienie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych. 
 
KATEGORIE KONKURSOWE:  
 
I Kategoria:  Tradycyjny wieniec dożynkowy (I, II, III miejsce, wyróżnienie) 
II Kategoria:  Wieniec dożynkowy - forma dowolna (I, II, III miejsce, wyróżnienie) 
 
KRYTERIA OCENY:   
Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli następujących 
podmiotów: 
 
1. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 1 osoba, 
2. Zachodniopomorska Izba Rolnicza – 1 osoba, 
3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – 1 osoba, 
4. Muzeum Narodowe w Szczecinie – 1 osoba. 
 
będzie oceniać wieńce wg poniższych kryteriów: 
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I Kategoria: Tradycyjny wieniec dożynkowy   
1. Zastosowanie autentycznie ludowych, starych wzorów 

(korony wykonane na szkielecie pałąkowym, wieńce płaskie,    – max. 10 pkt 
koliste lub w kształcie stożkowej kopy). 

2. Użycie jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów:   – max. 10 pkt 
ilość zbóż, zdobnictwo kłosów, ziarna, świeżych owoców, warzyw, kwiatów etc.  

3. Walory estetyczne, wykonanie (kompozycja, bryła, dobór barw, technika, – max. 10 pkt  
materiał itp.). Nie dopuszcza się styropianu, plastiku oraz sztucznych kwiatów.  

4. Sposób prezentacji wieńca (stroje grupy prezentującej wieniec, ośpiewanie). – max. 5 pkt 
 
II Kategoria: Wieniec dożynkowy - forma dowolna 
1. Podstawowe materiały związane ze  świętem plonów: 

kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.     – max. 10 pkt 
2. Wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, kompozycja):  

ozdoby związane z pracą na roli i prezentujące płody rolne,   – max. 10 pkt 
wykorzystanie oryginalnych, nowatorskich pomysłów,  
form uwzględniających współczesny charakter społeczeństwa,  

3. Sposób prezentacji wieńca (stroje grupy prezentującej wieniec, ośpiewanie). – max. 5 pkt 
 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
1. Uczestnikiem konkursu może być podmiot reprezentujący sołectwo np. Koło Gospodyń 

Wiejskich, mieszkańcy sołectwa, organizacja pozarządowa w sołectwie (jednostka nie będąca 
jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz 
niedziałająca w celu osiągnięcia zysku).  

2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba fizyczna.  
3. Każde sołectwo może zgłosić do konkursu po jednym wieńcu (pierwszeństwo ma wieniec 

zgłoszony przez sołtysa).  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: 
 
1. Wieńce dożynkowe biorące udział w kategorii konkursowej Tradycyjny wieniec dożynkowy  - 

powinny zamknąć się maksymalnie w rozmiarach: wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie 
oraz średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm . 

2. Wieńce swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, 
gloryfikować przemocy i nienawiści czy naruszać zasad współżycia społecznego. 

3. Każdy wieniec winien być zaopatrzony w planszę informacyjną zawierającą nazwę gminy, 
sołectwa i ewentualnie twórcę wieńca (format A4). 

4. Prace należy dostarczyć do godziny 830 w dniu 10 września 2017 r., własnym transportem. 
Wieńce pozostają w dyspozycji Organizatorów do zakończenia uroczystości dożynkowych, po 
czym mogą zostać odebrane.  

5. Miejscem spotkania grup dożynkowych jest boisko w Barzkowicach dnia 10 września 2017 roku 
o godzinie 830 (ocena wieńców może rozpocząć się od godziny 900). 

6. Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie jest 
przesłanie do dnia 5 września 2017 r. wypełnionej KARTY UCZESTNICTWA, która stanowi 
załącznik do regulaminu. 

7. Dokładnie wypełnioną i podpisaną KARTĘ UCZESTNICTWA proszę wysłać pocztą na adres  
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach  73-134 Barzkowice.  
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Na kopercie proszę dopisać „Wieniec dożynkowy”. Podpisaną kartę można przesłać również 
faxem na nr 91 561 37 91 lub mailem  na adres row.barzkowice@home.pl. 

8. Po przesłaniu KARTY UCZESTNICTWA do ZODR w Barzkowicach każdy zgłoszony wieniec 
otrzyma numer porządkowy (informacja w dniu uroczystości na boisku). Według nadanej 
numeracji wieńce będą wyczytywane podczas przemarszu Korowodu Dożynkowego.  

9. Miejsce ekspozycji wieńców podzielone zostanie na wyznaczone sektory zgodnie z numeracją 
porządkową wieńców. Wieńce należy ustawiać wyłącznie w sektorach zgodnie 
z przyporządkowaną numeracją. 

10. Samochody przywożące wieńce mogą wjechać na boisko do godziny 830 i obowiązane  
są niezwłocznie po rozładowaniu wieńca opuścić boisko i udać się na wyznaczone parkingi.  
Nie ma możliwości zaparkowania samochodu w pobliżu sceny. 

11. Konstrukcja wieńców powinna umożliwiać ich przenoszenie, ponieważ przed sceną odbędzie się 
prezentacja Korowodu Dożynkowego. 

12. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 10.09.2017 r. około godz. 14:00 
(scena). 
 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

1. Dla nagrodzonych uczestników Organizator przewiduje nagrody pieniężne, a dla pozostałych 
uczestników nagrody pocieszenia. Ponadto każda grupa dożynkowa otrzyma dyplom 
za uczestnictwo w konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”. 

 
2. Komisja Konkursowa przyzna laureatom najlepszych prac nagrody pieniężne o wartości: 
 
I Kategoria: Tradycyjny wieniec dożynkowy  
 

 I miejsce  1 200,00 zł, 

 II miejsce     800,00 zł, 

 III miejsce    600,00 zł, 

 wyróżnienie    400,00 zł. 

 
II Kategoria: Wieniec dożynkowy - forma dowolna 
 

 I miejsce  1 200,00 zł, 

 II miejsce     800,00 zł, 

 III miejsce    600,00 zł, 

 wyróżnienie    400,00 zł. 

 
3. Wygrane w konkursie nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy 
właściwego dla zwycięzcy Urzędu Gminy w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Za 
wygraną kwotę zwycięzcy Konkursu będą mogli dokonać zakupów na rzecz sołectwa. 
 
4. Wysyłając Kartę Zgłoszeniową do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie informacji 
o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i instytucji współpracujących  
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z Organizatorem oraz w publikacjach wydawniczych Organizatora, jak również w innych środkach 
masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach: 
 e-mail: row.barzkowice@home.pl,  
 tel. (91) 479 40 48, (91) 479 40 59. 

2. Konkurs został powierzony i sfinansowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
w ramach środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na 
podstawie operacji uwzględnionej w Planie Operacyjnym na lata 2016 – 217 Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego 
rok 2017. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie i powinowaci w tym 
samym stopniu, rodzeństwo oraz jego zstępni, wstępni). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu. 
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 
 
 

DYREKTOR 
mgr inż. Adam Kalinowski 


