
Regulamin Konkursu 

na Najładniejszy Wieniec Wykonany w Stylu Tradycyjnym  

Dożynki Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej 

Piotrków Kujawski, 28 sierpnia  2016 r. 

 

 

Miejsce oceny wieńców: plac przy  stadionie miejskim na ul. Kaliska 62 

Termin Konkursu:  28 sierpnia 2016 r. ( rejestracja grup wieńcowych do godz. 830)  

Gotowość wieńców do oceny godz. 830. 

Cel Konkursu: 

1. Kultywowanie tradycji mieszkańców wsi i popularyzacja ludowej twórczości 

artystycznej. 

2. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy. 

Organizator: 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i Diecezja Włocławska.  

 

Kryteria oceny: 

 

a) podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów 

(kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.), 

b) wygląd zewnętrzny – korona zamknięta (kształt, kompozycja, walory estetyczne, 

technika, materiał, kolor, itp.), 

c) zgodność z wymiarami (wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie lub średnica 

obwodu  na całej wysokości wieńca do 200 cm), 

d) wieniec i korona jako zwieńczenie pracy na roli i prezentacja płodów rolnych, 

e) prezentacja przez grupę wieńcową regionalnych strojów ludowych oraz przyśpiewek 

towarzyszących obrzędom dożynkowym. 

 

Uczestnicy: 

1. Powiatowe/dekanalne grupy dożynkowe przyjeżdżają na swój koszt. Reprezentacje 

powiatu/dekanatu, zgłaszają wyłącznie starostwa powiatowe/dekanaty. 

Miejscem zbiórki grup dożynkowych jest plac przy stadionie. 

2. Starostwo/dekanat może zgłosić do konkursu  tylko jeden wieniec tradycyjny, 



3. Grupy dożynkowe powinny mieć ze sobą plansze informacyjne zawierające m.in. 

nazwę powiatu/dekanatu, twórców wieńca. 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie: 

W Konkursie biorą udział wieńce z powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

i dekanatów Diecezji Włocławskiej, które zgłosiły pisemnie lub droga elektroniczną swój 

udział w Konkursie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na karcie zgłoszeniowej. 

Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych – 20 sierpnia 2016 r., na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

 Departament Rolnictwa i Geodezji 

Plac Teatralny 2, 87-100  Toruń 

56/6215932, tel. kom. 784 994 965, e - mail: rolnictwo@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Komisja Konkursowa będzie składała się z 5 osób reprezentujących : 

1. Diecezję Włocławską 

2. Urząd Marszałkowski 

3. Miasto i Gminę Piotrków Kujawski 

4. Muzeum Etnograficzne 

5. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

Nagrody i wyróżnienia: 

Wyniki Konkursu ogłosi Komisja Konkursowa w dniu 6 września br. ok. godz.1300  podczas 

uroczystości dożynkowych. 

Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe, dla pozostałych 

uczestników konkursu dyplomy uczestnictwa w konkursie. 

Grupa wieńcowa, która zwycięży w tym konkursie zostanie zaproszona, wraz z wieńcem, do 

udziału w Dożynkach Prezydenckich w Spale.  

Wieńce II i III zostaną wystawione w Urzędzie Marszałkowskim i sali sesyjnej Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

 


