Regulamin konkursu na „Wieniec Dożynkowy w 2016r.”
I. Organizatorzy:
1. Urząd Gminy w Prostkach
2. Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach

II. Cel konkursu.
1. Kultywowanie ludowych tradycji.
2. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
3. Promocja dorobku kulturowego mazurskiej wsi.

III. Zakres przedmiotowy.
Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje
do tradycji dawnych wieńców dożynkowych, występujących na terenie Mazur.

IV. Kryteria oceny.
Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniając wieńce będzie brać pod uwagę
następujące kryteria:
1. Różnorodność użytych podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna
zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła, brak elementów sztucznych – od 0 do 5 punktów,
2. Walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły) – od 0 do 5 punktów,
3. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych,
typowych dla regionu Mazur – od 0 do 5 punktów,
4. Precyzja wykonania i pracochłonność – od 0 do 5 punktów.
5. Prezentacja wieńca przez grupę (stroje, ośpiewanie) punkty premiowane 1-3

V. Warunki uczestnictwa.
1. Wieniec do konkursu zgłasza sołectwo z terenu Gminy Prostki.
2. Zgłoszenie należy kierować do 31 sierpnia 2016 r. do godziny 1500 do Gminnego Ośrodka
Kultury w Prostkach. Karty zgłoszeniowe można pobrać również osobiście w GOK w
Prostkach lub na stronie http://gokprostki.szkolnastrona.pl/ .

VI. Przebieg konkursu.
1.Wieńcom nadana zostanie numeracja wg kolejności zgłoszeń (bez podania nazwy
miejscowości sołectwa).
2. Indywidualne oceny zostaną zsumowane w ocenę zbiorową.
3.Wszystkie wieńce uczestniczą w korowodzie dożynkowym dnia 4 września 2016 r.
i zostaną ustawione przed sceną główną podczas trwania uroczystości dożynkowych.

VII. Nagrody i wyróżnienia.
1.Organizatorzy przewidują dla laureatów dyplomy i nagrody w obu kategoriach
za I Miejsce
za II Miejsce
za III Miejsce
2.Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
VIII. Termin i miejsce wręczenia nagród.
1.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi w trakcie Gminno- Parafialnych
Dożynek w dniu 4 września 2016 r.

IX. Inne.
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA SOŁECTWA
NA KONKURS „WIENIEC DOŻYNKOWY”
1. Dane Uczestnika Konkursu (nazwa sołectwa)
.....................................................................................................................................................
2. Adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego (sołtysa) wieniec do konkursu
.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu konkursu na „Wieniec
dożynkowy” i akceptuję jego zapisy.
Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926) oraz wyrażam
zgodę na opublikowanie wizerunku wieńca.

………………………………………….
podpis zgłaszającego (sołtysa)

