
Regulamin Konkursu na „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy” 

Tomaszkowice,  5 września 2021 r. 

  

Wieniec dożynkowy jest nieodłącznym atrybutem obrzędów dziękczynnych 

za pomyślne ukończenie żniw i prac polowych.  

Udział w konkursie to forma kultywowania tradycji i zwyczajów ludowych, 
promowania dorobku kulturowego polskiej wsi oraz aktywizacji społeczności lokalnej. 

  

I. Organizator i miejsce Konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32 – 020 

Wieliczka, tel. 12 289 70 82, email: kultura@biskupice.pl, www.ckbiskupice.pl 

2. Zapisy niniejszego Regulaminu obowiązują podczas Konkursu, który odbędzie się w dniu 
5 września 2021 r. w Tomaszkowicach. 

  

II. Cel Konkursu: 

1. Kultywowanie tradycji uroczystego zakończenia prac polowych i przynoszenia symbolicznego 

plonu żniwnego. 

2. Przywrócenie świadomości społecznej wysokiego wartościowania plonu żniwiarzy oraz 

szacunku dla chleba. 
3. Uchwycenie i zarejestrowanie tendencji zmian w formach i zdobnictwie wieńców dożynkowych. 

4. Budowanie tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie lokalnych tradycji. 
5. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca jako głównego 

rekwizytu obchodów. 
6. Rozwijanie świadomości proekologicznej i prośrodowiskowej mieszkańców. 

7. Zaciśnięcie więzi wspólnotowej i środowiskowej we wspólnym tworzeniu wieńca oraz 

świętowaniu. 
8. Wybór najpiękniejszych wieńców dożynkowych zgodnie z miejscową tradycją. 

  

III. Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, Koła 

Gospodyń Wiejskich. Sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy. 

2. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 2 września 2021 r.                           
w siedzibie Centrum Kultury Gminy Biskupice, telefonicznie pod numer 12 2897082 lub  e-

mailowo na adres: kultura@biskupice.pl. 

3. Prezentacja wieńców dożynkowych odbędzie się 5 września w Tomaszkowicach – Park Kultury i 

Wypoczynku.  

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas II Festiwalu Folklorystycznego  „Zatrzymać 

zanikające tradycje”. 

5. Przekazanie nagród nastąpi w terminie od 5-30 września w siedzibie Centrum Kultury Gminy 

Biskupice, Tomaszakowice 455, 32-020 Wieliczka w godzinach 9.00-16.00 

 

http://www.ckbiskupice.pl/


 

IV. Kryteria oceny: 

1. Poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę przy użyciu tradycyjnych 

ozdób oraz materiałów naturalnych i ekologicznych. 
2. Elementy składowe wieńca powinny nawiązywać do symboliki żniwnej natomiast elementy 

zdobienia mogą się odnosić do szerszych kontekstów związanych z uprawą. 

3. Sugerowane jest, aby rozmiary wieńca nie przekraczały 1,5 metra wysokości i 1 metr średnicy 

w podstawie. 

4. Komisja konkursowa oceniając wieńce dożynkowe zwracać będzie uwagę na: 

a.  kształt i precyzją wykonania, 

b.  elementy składowe i zdobnicze, w tym rodzaj wykorzystanych materiałów, 

c. ogólny wyraz estetyczny i artystyczny, 

d. nawiązanie do lokalnych tradycji. 

  

V. Komisja Konkursowa 

1. Komisję Konkursową powołuje organizator, w tym wskazując przewodniczącego. 

2. W skład Komisji Konkursowej nie wchodzą osoby wystawiające swoje prace.  

3. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej 
członków. 

4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wieńców i rozstrzyga konkurs w dniu uroczystości 
dożynkowych, przyznając miejsca od I do VIII.  

5. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niepodważalny. 

  

VI. Nagrody: 

1. Dla zwycięzców wytypowanych przez Komisje Konkursową Organizator przewiduje nagrody 
pieniężne.  

VII. Uwagi końcowe 

1. Grupy z wieńcami dożynkowymi przyjeżdżają na koszt własny. 

2. Każdy wieniec powinien posiadać kartę informacyjną zawierającą nazwą wystawcy 

i reprezentowanej miejscowości. 

3. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian 

w Regulaminie. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji 
niniejszego regulaminu. 

4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa 

odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac. 

5. Powyższy regulamin i Karta Zgłoszenia  dostępne są na stronie internetowej www.ckbiskupice.pl 

6. Szczegółowych informacji udziela Centrum Kultury Gminy Biskupice,  pod nr  telefonu 12 289 70 

82. 

http://www.ckbiskupice.pl/

