Regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy gminy Puchaczów
Zasady konkursu:
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, zwany w dalszej części konkursem,
jest Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie.
2. Cele konkursu:
1).Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego
rekwizytu obchodów
2).Wybór najpiękniejszego wieńca.
3. Zakres przedmiotowy:
Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy uwity z tegorocznych zbóż, który formą i użytym
materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych, występujących na terenie
województwa lubelskiego. Drugą formą objętą konkursem jest wieniec nowoczesny z użyciem
tegorocznych zbóż i mieszanych technik wykonania.
4. Warunki uczestnictwa:
1). W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, stowarzyszenia,
grupy nieformalne, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Puchaczów.
2).Każde sołectwo, KGW, stowarzyszenie, grupa nieformalna mogą zgłosić do konkursu wyłącznie
jeden wieniec dożynkowy.
3).Każdy w/w podmiot winien dokonać zgłoszenia w GOK-u Puchaczów do dnia 20.08.202 r.

5. Kryteria oceny:
1). Formy, rodzaj użytego materiału i techniki wykonania.
Do konkursu dopuszczone będą prace nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych
oraz wieńce nowoczesne.
Nie będą oceniane wieńce z lat poprzednich.
2). Poziom wykonania i twórcza inwencja.
Uwaga: rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym. Sugerujemy, aby
wieńce nie przekraczały 2,0 m. wysokości i 1 m. średnicy w podstawie.
Komisja powołana przez Wójta Gminy Puchaczów dokona oceny zgłoszonych do konkursu wieńców
dożynkowych w obu kategoriach.

6. Ogłoszenie wyników konkursu:
1). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28.08.2022r. podczas uroczystości Dożynek
Gminnych, na stronie internetowej GOK tj. www.puchaczowgok.pl oraz na Facebooku.
2). Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu zostaną przyznane nagrody finansowe po
400zł.
3). Dodatkowo Organizatorzy przewidują za I, II oraz III miejsce nagrody finansowe w wysokości
odpowiednio: I-400zł.; II-300zł. i III-200zł. odrębnie dla każdej kategorii.
7. Wypłata nagród finansowych odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w wyznaczonym
i podanym do wiadomości terminie, przedstawicielom fizycznym zgłoszonych w konkursie
uczestników za okazaniem dowodu osobistego i pokwitowania odbioru na liście wypłat.

