REGULAMIN KONKURSU
NA „POWIATOWY WIENIEC DOŻYNKOWY”
§1
Organizator
Powiat Siedlecki
§2
Miejsce konkursu
Dożynki Powiatu Siedleckiego 2017 – Mokobody
§3
Termin konkursu
27 sierpnia 2017 r.
§4
Cel konkursu
1. Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin twórczości
ludowej.
2. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
3. Promocja dorobku kulturowego wsi mazowieckiej.
§5
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do gmin, sołectw, kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, osp,
instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Siedleckiego.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do oceny tylko jeden wieniec.
3. Wieniec dożynkowy powinien nawiązywać formą oraz użytym materiałem do tradycji dawnych
wieńców dożynkowych, występujących na terenie naszego regionu.
4. Zgłoszenia udziału w konkursie będą przyjmowane na załączonej karcie zgłoszeniowej
(zał. nr 1) w terminie do dnia 15.08.2017 r., (przesłane Pocztą Polską na adres: Starostwo
Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce z dopiskiem Konkurs Wieńca
Dożynkowego, elektronicznie na adres: rol@powiatsiedlecki.pl lub dostarczone osobiście
do siedziby Starostwa, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, piętro III, pok. 319).
Wieńcom nadana zostanie numeracja według kolejności zgłoszeń.
5. Wińce należy dostarczyć w dniu 27.08.2017 r. do godz. 11.00 na plac przed Kościołem
Parafialnym p.w. św. Jadwigi w Mokobodach. Wszystkie zgłoszone wieńce dożynkowe wezmą
udział we Mszy Świętej, która odbędzie się o godz. 12:00 na placu szkoły podstawowej.
Rozstrzygnięcie konkursu ok. godziny 14:30 na scenie głównej dożynek.
6. Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na koszt własny.
7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody
na przetwarzanie danych osobowych związanych z konkursem oraz nieodpłatnego prawa

do wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielania wykonanych zdjęć
za pośrednictwem dowolnych mediów w celach związanych z konkursem oraz w celach
statutowych i promocyjnych Organizatora.
8. Wieńce nie stają się własnością organizatora konkursu.
9. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl
oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
§6
Kryteria oceny
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceni zgłoszone do konkursu wieńce.
2. Kryteria oceny:
- zgodność z tradycją: kompozycja, forma, materiał, technika wyplatania, poziomu wykonania
(kunsztu), zastosowanie oryginalnych nowatorskich inwencji (0-5 pkt.)
- różnorodność użytych materiałów: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itd.
(0-5 pkt.)
- walory estetyczne: kompozycja, dobór barw, architektura bryły (0-5 pkt.)
- ogólny wyraz artystyczny nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych,
typowych dla regionu (0-5 pkt.)
§7
Komisja
1. Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej określonej
w pkt. 2 - kryteria oceny.
2. Ocena jest wypadkową indywidualnych oraz niezależnych wrażeń i odczuć każdego
z członków Komisji.
3. Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców podczas części oficjalnej uroczystości dożynkowych
w godz. od 11:00 do 14:30.
4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§7
Nagrody
I miejsce –
II miejsce –
III miejsce –
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród oraz nie wykluczają przyznania
wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
§8
Postanowienie końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

…………………………………………….
data wpływu
do Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu na „wieniec dożynkowy”

Formularz zgłoszeniowy
1. Nazwa miejscowości oraz gminy, z której pochodzi wieniec dożynkowy:
.………………………………………………………………………………………………….....
2. Pełna nazwa organizacji działającej we wsi będącej wykonawcą wieńca wraz ze składem
osobowym delegacji:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko, adres oraz telefon osoby reprezentującej grupę wieńcową
……………………………………………………………………………………………………..
4. Krótki opis instytucji/organizacji oraz przygotowywanego wieńca.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U.2016.922) przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzaniem i rozstrzygnięciem
konkursu zgodnie z regulaminem.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu na wieniec
dożynkowy.
Oświadczam, że jestem, pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz, że zapoznałem/am się z
powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

………………………..
Miejscowość/data

……………………………..
podpis osoby zgłaszającej

