
Regulamin Konkursu 

na Najładniejszy Współczesny Wieniec lub Ozdobę  Dożynkową 

Dożynki Województwa Kujawsko – Pomorskiego  

Świecie, 3 września  2017 r. 

 

Miejsce oceny wieńców: teren parku w Świeciu położony pomiędzy ulicami Południową i 

Wyzwolenia, przylegający do kościoła Świętego Andrzeja Boboli przy ul. Ogrodowej 2, 

gdzie odbędzie się dożynkowa msza św. 

Termin Konkursu:  3 września 2017 r. ( rejestracja grup wieńcowych do godz. 9
00

)  

Gotowość wieńców do oceny godz. 9
00

. 

 

Cel Konkursu: 

1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich. 

2. Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej. 

3. Poszukiwanie przez artystów ludowych nowych form wyrazu dla tradycyjnej oprawy 

obrzędu dożynkowego. 

4. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy. 

Organizator: 

 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i Urząd Miejski w Świeciu.  

Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu jest Prezes Kujawsko-Pomorskiej     

Izby Rolniczej. 

Kryteria oceny: 

a) podstawowe materiały muszą być związane ze świętem plonów (kłosy, ziarno, warzywa, 

owoce, kwiaty itp.), 

b) wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja, 

treść itp.), 

c) wymiary:  

- w przypadku wieńca: wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie lub średnica obwodu  

na całej wysokości wieńca do 200 cm, 

      - ozdoba: mieszcząca się w parametrach 180 x 180 x 180 cm, 



d) ozdoby związane z pracą na roli i prezentujące płody rolne z wykorzystaniem 

oryginalnych, nowatorskich pomysłów, form uwzględniających współczesny charakter 

społeczeństwa. 

 

Uczestnictwo: 

1. Powiatowe grupy dożynkowe przyjeżdżają na swój koszt. Reprezentację powiatu, 

zgłasza wyłącznie starostwo powiatowe. 

2. Każde Starostwo może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec współczesny lub 

ozdobę. 

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

nazwę powiatu, twórców wieńca. Miejscem zbiórki grup dożynkowych jest ww. park. 

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. 

 

Konkursowy wieniec lub ozdoba jako przejaw działalności twórczej zgłoszonych 

wykonawców, musi być oryginalny i wyróżniać się indywidualnym charakterem, nie może 

stanowić plagiatu.  

 

Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych – 20 sierpnia 2017 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 3 osób reprezentujących : 

1. Urząd Marszałkowski 

2. Muzeum Etnograficzne 

3. Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą 

Nagrody i wyróżnienia: 

Wyniki Konkursu ogłosi Komisja Konkursowa w dniu 3 września br. ok. godz.13
00

  podczas 

uroczystości dożynkowych. 

 



Przewidziano nagrody za I, II i III miejsce. 

Ponadto każda grupa dożynkowa otrzyma dyplom za uczestnictwo w dożynkach. 

 

 

 


