
REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU 

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2016 R. 

 

1. ORGANIZATOR: Gmina Lubin, Ośrodek Kultury Gminy Lubin 

 

2. CELE KONKURSU: 

1) Upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych z obrzędami dożynkowymi. 

2) Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych. 

3) Wyłonienie wieńca dożynkowego, które będzie reprezentował Gminę Lubin podczas uroczystości dożynkowych  

w Ścinawie – 28 sierpnia 2016 r.  

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1) Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii – wieniec tradycyjny. 

2) W konkursie mogą wziąć udział sołectwa Gminy Lubin. 

3) Każde sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec. 

4) Sołectwo może reprezentować grupa maksymalnie 4 osobowa. 

5) Termin zgłoszenia wieńca upływa 25.08.2016 r. do godz. 15.00.  

6) Zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej prosimy kierować na adres e-mailowy: sekretariat@okgminalubin.pl lub osobiście 

w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Lubin, Księginice 14 

7) Termin i miejsce dostarczenia wieńca konkursowego: 27.08.2016 r. od 13.00 do 15.00 na boisko w Krzeczynie 

Wielkim. 

 

4. KRYTERIA I NAGRODY: 

1) Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubin oceniając wieńce będzie brała pod uwagę m.in.: 

 formę i użyte materiały nawiązujące do polskiej tradycji wieńców dożynkowych (kształt korony),  

 wymiary wieńca, które nie powinny przekraczać następujących rozmiarów: wysokość maksymalna  

180 cm, szerokość u podstawy oraz maksymalna średnica wieńca 150 cm, 

 wykonanie wieńca (nie mogą one zawierać elementów z plastiku, styropianu, tworzywa sztucznego np. figurek, 

sztucznych kwiatów, tkanin, owoców, sztucznego kleju), 

 konstrukcję wieńców, która musi umożliwiać ich niesienie w korowodzie dożynkowym. 

2) Wieniec, który zdobędzie I miejsce będzie reprezentował Gminę Lubin  w uroczystościach dożynkowych w Ścinawie 

-  28 sierpnia 2016 r. Natomiast jeśli wygra etap powiatowy – reprezentuje Powiat Lubiński na uroczystościach 

dożynkowych Dolnego Śląska - 4 września 2016 r. w Krzyżowej. Dla zwycięskiego sołectwa zorganizowany zostanie 

transport wieńca i zespołu. 

 Organizator przewiduje dla uczestników dyplomy oraz nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. 

 Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz 

zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w organizacji konkursu przez 

Ośrodek Kultury Gminy Lubin zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.  

(tj. Dz.U.2015 nr 0 poz. 2135). 

 

 

 

mailto:sekretariat@okgminalubin.pl


 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 
GMINNEGO KONKURSU 

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2016 R. 
 
 
NAZWA DRUŻYNY  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę/kontakt 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Materiały użyte do wykonania wieńca: 

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

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

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

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

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

 
Imiona i nazwiska członków drużyny 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 
 

 
……………………………….dnia ………………    ……………………………………… 

Podpis zgłaszającego 


