Regulamin
Oceny wieńca dożynkowego Gminy Ostrówek
Organizator:
Gmina Ostrówek
Cele konkursu
1. upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji wykonywania wieńca;
2. promocje dorobku kultury polskiej;
3. prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.
Warunki uczestnictwa
Do konkursu przystępuje wieniec dożynkowy, oceny wieńca będzie dokonywać komisja
w składzie:
1. Pani Ewa Jaroszyńska
2. Pani Ewa Sobijanek
3. Pan Tadeusz Olek
Udział wieńca dożynkowego powinien być zgłoszony do dnia 14.08.2018 r. w Urzędzie
Gminy Ostrówek wraz z opisem.
Reprezentacja wsi, organizacji, stowarzyszenia przywożą wieniec do Kościoła pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej w Ostrówku, po Mszy Świętej wieniec jest niesiony lub
wieziony przez reprezentację w korowodzie dożynkowym z Kościoła na Plac przy Szkole
Podstawowej w Ostrówku .
Kryteria oceny
Komisja oceniać będzie wieńce wg następujących kryteriów:
a) Trudność i pracochłonność wykonania: - materiały muszą być związane ze świętem
plonów(kłosy, ziarna, warzywa, owoce, kwiaty).
b) Wygląd zewnętrzny- walory estetyczne, technika wykonania, materiał, kształt, kolor,
kompozycje.
c) Bogactwo na użycie elementów – różnorodność zbóż, owoców, warzyw, ziół.
1. Każdy wieniec zostaje oznaczony nazwą miejscowości.
2. W każdym kryterium wieniec może otrzymać od 1 do 5 punktów.
3. Przyznane punkty w poszczególnych kryteriach sumuje się.
2. Pierwsze miejsce w konkursie zajmuje wieniec, który uzyskał największą liczbę punktów.
3. Rozstrzygnięcia komisji jest ostateczne i nie podlega ponownej weryfikacji.
4. Wieniec z największą ilością punktów jedzie wraz z delegacją na Dożynki Powiatowe .
NAGRODY
Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne w wysokości
I miejsce - 700 zł
II miejsce - 600 zł
III miejsce - 500 zł
Udział – 450 zł.
Termin i miejsce
Dożynki Gminne odbędą się dnia 19 sierpnia 2018 r w Ostrówku.
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Data i podpis członków komisji
1……………………………….
2……………………………….
3……………………………….
4……………………………….

5……………………………….
Protokół
Sporządzony dnia 19 sierpnia 2018 r. z oceny wieńców dożynkowych.
Komisja w składzie:
1. Pani Ewa Jaroszyńska
2. Pani Ewa Sobijanek
3. Pan Tadeusz Olek
Oceniła przyniesione na dożynki wieńce. Do konkursu przystąpiło
…. wieńców
z następujących miejscowości:
…………………………………………………………………………………………………..
I miejsce ……………………….
II miejsce…………………………
III miejsce ………………………..
Pozostałe Wieńce otrzymują wyróżnienie.
Data i podpis członków komisji
1……………………………….
2……………………………….
3……………………………….
4……………………………….
5……………………………….

