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REGULAMIN KONKURSU 

NA WIENIEC DOŻYNKOWY 

 
I. Organizator: 

- Gmina Legnickie Pole 

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

 

II. Termin i miejsce:  28 sierpnia 2021 r., Legnickie Pole. 

III. Program: 

1. Uroczysta Msza Święta, godz. 12.00 -  – Bazylika Mniejsza w Legnickim Polu, 

2. Korowód dożynkowy na Camping w Legnickim Polu, ul. Brodatego 7, 

3. Ocena wieńców przez komisję konkursową, godz. 13.30. Teren campingu w Legnickim Polu,  

4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień – ok. godz. 14.30,  

Camping w Legnickim Polu, ul. Brodatego 7. 

 

IV.   Cel konkursu: 

1. Kultywowanie i propagowanie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów; 

2. Budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców gminy; 

3. Prezentacja dorobku kultury ludowej;  

4. Aktywizacja i integracja mieszkańców; 

5. Prezentacja bogactwa plonów; 

6. Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi gminy Legnickie Pole; 

7. Propagowanie tradycyjnych swojskich wypieków;  

8. Wymiana doświadczeń kulinarnych gospodyń polskiej wsi; 

9. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową; 

10. Popularyzacja rękodzieła ludowego,  

11. Promocja gminy Legnickie Pole. 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Wieniec dożynkowy jest pracą grupową, 

2. W konkursie może uczestniczyć jeden wieniec przygotowany przez mieszkańców danego 

sołectwa z terenu gminy  Legnickie Pole, 

3. Zgłoszeń dokonuje sołtys na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. w biurze GOKiS w Legnickim 

Polu, 59-241, Pl. H. Pobożnego 6, do dnia 20.08.2021 r. Dopuszcza się przesłanie wypełnionej i 

podpisanej karty zgłoszeniowej drogą e-mailową na adres gokis_lp@wp.pl. 

4. Wieniec należy dostarczyć własnym transportem do godz. 11.40, na plac przed Bazyliką 

Mniejszą w Legnickim Polu, 

5. Konstrukcja wieńca musi umożliwiać jego bezpieczne przenoszenie, 

6. Materiały użyte do wykonania winny nawiązywać do tradycji wieńców dożynkowych: 

materiały naturalne, kwiaty, zboża, włóczka, tektura itp.,  

7. Wieńce nie mogą zawierać elementów plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów i figurek, 
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8. Uroczyste wprowadzenie wieńców do Bazyliki przed Mszą Świętą nastąpi przez wytypowane 

przez  sołectwo delegacje, 

9. Po zakończonych uroczystościach sołectwo zobowiązuje się do zabrania swojego wieńca. 

 

VI. Ocena: 

1. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. 

2. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie. 

3. Komisja dokonuje oceny w oparciu o kryteria:  

- zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania,   

- różnorodność użytych   do   wykonania  materiałów  naturalnych, 

     takich  jak:  kłosy,  ziarna  zbóż,  owoce,  warzywa,  kwiaty,  zioła itp.,  

- walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw. 

4. Każdy z członków komisji dokona oceny poprzez skalę punktową w oparciu o w/w kryteria.  

5. Członkowie komisji konkursowej nie będą mieli wglądu do danych osobowych 

          uczestników konkursów.  

6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

 

VII. Konkurs Facebook´owy 

 

1. Udział w konkursie facebooko´wym  biorą wieńce tożsame, które pojawią się na mszy świętej   

w dniu 28.08.2021 r.,  

2. Fotografie zgłoszonych wieńców umieszczone zostaną na fanpage GOKiS w Legnickim Polu oraz 

poddane głosowaniu internautów, 

3. Czas trwania głosowania: 31.08.2021 r. – 7.09.2021 r. do godz. 12.00 

4. Zwycięża zdjęcie wieńca z największą ilością reakcji polubień, 

5. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi w dniu 08.09.2021 r. na fanpage GOKiS, 

6. W głosowaniu może wziąć udział każdy posiadający konto na facebook´u, 

7. Sołectwo, którego wieniec zwycięży otrzyma nagrodę.  


