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Regulamin konkursów dożynkowych 

I. Organizator: 
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

- Gmina Legnickie Pole 
 

II. Termin i miejsce: 
10.09.2022 r., Bazylika Mniejsza w Legnickim Polu oraz Księginice - teren przy zapleczu sportowym. 
 

III Program: 

 12:45 – zbiórka wieńców oraz delegacji wieńcowych przed Bazyliką Mniejszą w Legnickim Polu 

 13:00 - uroczysta Msza Święta w Bazylice Mniejszej Legnickim  Polu 

 14:15 - korowód dożynkowy do Księginic 

 15:30-18:30 Ocena wieńców, stanowisk oraz wozów dożynkowych 

19:00 – 20:00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

 

IV. Cel konkursów: 

• kultywowanie i propagowanie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów; 

• budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców gminy; 

• aktywizacja i integracja mieszkańców; 

• prezentacja bogactwa plonów; 

• promocja dorobku kulturowego polskiej wsi gminy Legnickie Pole; 

• propagowanie tradycyjnych swojskich wypieków; 

• wymiana doświadczeń kulinarnych gospodyń polskiej wsi; 

• rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową; 

• umożliwienie prezentacji wytworów pracy własnej; 

• promocja walorów gminy. 

 

IV. Rodzaj konkursów i warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
- praca grupowa/ jeden wieniec z sołectwa 
Warunki uczestnictwa: 

a) w konkursie mogą uczestniczyć wieńce przygotowane przez sołectwa (Koła Gospodyń 

Wiejskich) z terenu Gminy Legnickie Pole w ramach danego sołectwa; 
b) delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce wydarzenia własnym transportem. 

Z uwagi na przemarsz korowodu dożynkowego,  konstrukcja wieńców musi umożliwić ich 

przenoszenie lub przewiezienie wozem; 
c) każdy wieniec musi uczestniczyć w mszy dożynkowej; 
d) wieńce nie mogą zawierać elementów plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów i figurek; 
e) materiały użyte do wykonania wieńca winny nawiązywać do tradycji wieńców dożynkowych: 

materiały naturalne, kwiaty, zboża, włóczka, tektura itp.;  
f) każde sołectwo zgłaszające wieniec musi dostarczyć do Organizatora fotografie 

dokumentujące etapy powstawania wieńca (najpóźniej do dnia 09.09.2022 r.); 
g) wieńce, które nie spełnia powyższych kryteriów nie będą brały udziału w rywalizacji o podium; 
h) po zakończonej imprezie dożynkowej sołectwo zobowiązane jest zabrać wieniec. 
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2. Konkurs na najatrakcyjniejsze stanowisko prezentujące wieś 
- praca grupowa/ jedno stanowisko 

Warunki uczestnictwa: 
a) w konkursie mogą uczestniczyć stoiska przygotowane przez przedstawicieli sołectw  z terenu 

gminy Legnickie Pole w ramach danego sołectwa;  
b) organizator zapewnia drewniane domki do zagospodarowania na stanowisko dożynkowe; 

c) delegacje same tworzą stoisko na miejscu dożynek, przewożą sprzęt własnym transportem, 

ustawiają we wskazanym przez organizatora miejscu; 
d) wystrój stanowiska powinien zawierać naturalne materiały: płótno, len, kwiaty, drewno, sznury 

oraz eksponować charakter wsi; 
e) stoiska nie mogą zawierać rażących elementów sztucznych, nienawiązujących do tradycji polskiej 

wsi; 
f) organizator zapewnia planszę z nazwą sołectwa; 
g) stoisko należy przygotować nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem mszy dożynkowej; 
h) pomiędzy godz. 20:00 a 22:00 sołectwo ma obowiązek uprzątnąć stoisko oraz teren przyległy. 

 

3. Konkurs na najbardziej oryginalny wóz dożynkowy 

- praca grupowa/jeden wóz 

Warunki uczestnictwa: 

a) w konkursie mogą uczestniczyć wozy przygotowane przez przedstawicieli sołectw z terenu gminy 

Legnickie Pole w ramach danego sołectwa; 

b) delegacje same tworzą dekoracje wozu prezentującego wieś, transportują wóz na miejsce 

rozpoczęcia korowodu wskazane przez Organizatora; 

c) wystrój wozu powinien zawierać naturalne materiały i eksponować charakter wsi; 

d) dopuszcza się stosowanie sztucznych elementów celem wyeksponowania dekoracji oraz 

wyróżnienia wozu, jednak nawiązujących do tradycji dożynkowych i polskiej wsi; 

e) wozy stanowią dekorację na terenie imprezy w wyznaczonym miejscu przez Organizatora do 

momentu rozstrzygnięcia konkursu.  

 

V. Ocena: 
1. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. 
2. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie. 
3. Komisja dokonuje oceny punktowej wieńca w oparciu o kryteria: 

a) Wykorzystanie płodów rolnych: kłosy zbóż, ziarno zbóż, zioła, trawa, jarzębina, warzywa, owoce, 

kwiaty polne lub z ogrodu- świeże lub suszone, zioła, drewno (0-5pkt); 

b) pomysłowość i technika – kolorystyka, kształt (0-5pkt); 

c) wykonanie – staranność i stopień trudności, zgodność z regulaminem, (0-5 pkt); 

d) ogólny wygląd zewnętrzny – spójność, oryginalność(0-5 pkt). 

4. Komisja dokonuje oceny punktowej stanowiska w oparciu o następujące kryteria: 

a) Materiały wykorzystane przy zdobieniu stanowiska związane ze świętem plonów, są to 

materiały naturalne (kłosy zbóż, ziarna, trawy, zioła, itp.), a także wyroby rękodzielnicze 

(0- 5 pkt);  

b) pomysłowość i technika – kompozycja, spójność kolorystyczna (0-5 pkt); 

c) staranność wykonania i stopień trudności (0-5 pkt); 

d) ogólny wygląd zewnętrzny - oryginalność, zgodność z regulaminem (0-5 pkt). 
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5. Komisja dokonuje oceny punktowej wozu dożynkowego w oparciu o następujące kryteria:  

a) Materiały wykorzystane przy zdobieniu wozu pochodzenia naturalnego (plony, kwiaty, 

zioła, owoce, drewno) wyroby rękodzielnicze, dopuszcza się użycie materiałów sztucznych 

(0-5 pkt) 

b) Pomysłowość – rodzaj wozu, kompozycja, spójność (0-5 pkt) 

c) Ogólny wygląd zewnętrzny – oryginalność, zgodność z regulaminem (0-5pkt) 

6. Każdy z członków komisji dokona oceny poprzez skalę punktową w oparciu o w/w kryteria. 
7. Członkowie komisji konkursowej nie będą mieli wglądu do danych osobowych indywidualnych 

uczestników konkursów. 
8. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

 

VI. Zgłoszenia 
Zgłoszenia przyjmowane są przez poprawnie wypełnione karty zgłoszeniowe, które należy złożyć osobiście 

(przez Sołtysa reprezentującego dane sołectwo)  w biurze GOKiS w Legnickim Polu, Pl.  H.  Pobożnego 6 lub 

przesłać na adres mailowy: gokis_lp@wp.pl do dnia 29.07.2022 r.  Informacje są udzielane pod numerem 

tel.  76 85 82 827 lub 609 400 534. 

 

VII. Nagrody: 
W konkursie przewidziano nagrody za I, II oraz III miejsce w konkursach wymienionych w punkcie IV, a także 

wyróżnienia za udział.  
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