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Regulamin Konkursu na
"Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy"
Miasta i Gminy Drobin 2017
I.
ORGANIZATORZY:
Miasto i Gmina Drobin
II.
MIEJSCE KONKURSU:
Drobin, Plac św. Floriana.
III.
TERMIN KONKURSU:
3 września 2017 r.
IV.
CELE KONKURSU:
1. Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją.
2. Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji regionalnych związanych ze świętem plonów.
3. Popularyzacja twórczości artystycznej oraz rozbudzenie zainteresowań tradycją ludową.
4. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy jako głównego
rekwizytu obchodów święta plonów.
V. WARUNKI KONKURSU:
1. Każde sołectwo lub inny podmiot wymieniony w pkt.2 z terenu Gminy Drobin może
zgłosić do konkursu po jednym wieńcu dożynkowym, który formą i użytym materiałem
nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych, występujących na terenie
województwa mazowieckiego.
2. Wykonawcą wieńca może być: sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich lub inna organizacja
bądź stowarzyszenie działające w danej wsi.
3. Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie
jest zgłoszenie się do konkursu do dnia 18 sierpnia 2017 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i
Gminy w Drobinie (ul. Marsz. Piłsudskiego) pok. nr 115 oraz złożenie ,,Karty uczestnictwa".
4. Karty zgłoszeń wraz z regulaminem konkursu sołectwa będą one dostępne w Urzędzie
Miasta i Gminy w Drobin w sekretariacie oraz na stronie internetowej Urzędu:
www.drobin.pl.
5. Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym 3.09.2017
roku i zostaną ustawione przed sceną główną podczas trwania uroczystości dożynkowych.
6. Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.

Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych:
www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można
zarejestrować się jako Partner KSOW.
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7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 03.09.2017 r. (dokładna godzina zostanie
podana w późniejszym szczegółowym harmonogramie imprezy).
VI.
KOMISJA KONKURSOWA:
1. Oceny wieńców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z oceny wieńców wraz z uzasadnieniem.
VII.
KRYTERIA OCENY:
1.Oceniane będą wyłącznie prace nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych
– max. 20 pkt: 2. Użycie jako podstawowych materiałów naturalnych, związanych ze świętem plonów, tj.:
kłosów, ziaren, owoców, warzyw, kwiatów, ziół – max. 10 pkt
3. Walory estetyczne, wykonanie (kompozycja, bryła, dobór barw, technika itp.) - max. 10 pkt
4. Użycie materiałów plastikowych, styropianowych, metalowych, sztucznych kwiatów – 5
punktów ujemnych
5. Wykorzystanie roślin będących pod ochroną – 5 punktów ujemnych
VIII.
NAGRODY:
1. Organizatorzy zapewniają nagrody pieniężne, statuetki oraz pamiątkowe dyplomy.
2. Komisja konkursowa przyzna I, II, III miejsce.
3. Nagrody pieniężne zostaną wykorzystane na rzecz sołectwa.
IX.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z
organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych.
X. UWAGI KOŃCOWE:
1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte
w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych:
www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można
zarejestrować się jako Partner KSOW.

