Regulamin Gminnego Konkursu
na
„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Poniatowa 2022”
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem Gminnego Konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy
Poniatowa 2022”, zwanego dalej konkursem, jest Burmistrz Gminy Poniatowa.
2. Koordynatorem konkursu jest Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej.
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§2
Cele konkursu
Kultywowanie oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnych.
Prezentacja bogactwa plonów rolnych wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
Propagowanie tradycyjnych wartości.
Budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Poniatowa.

§3
Zasady uczestnictwa
1. Zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszeniowa załącznik nr 1) należy dokonać za pomocą karty
zgłoszenia uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2022 roku do godz. 16:00
(decyduje data doręczenia) na adres Organizatora koordynatora: Centrum Kultury Promocji
i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1
2. Wieniec dożynkowy do konkursu zgłasza: sołectwo, stowarzyszenie, organizacja.
3. Sołectwo może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden wieniec dożynkowy prezentowany
wyłącznie przez jedną grupę wieńcową.
4. W skład grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 6 osób.
5. Wieniec swoim wyglądem nie powinien budzić negatywnych skojarzeń, w tym obrażać uczuć
religijnych i poczucia moralności.
6. Wieniec dożynkowy biorący udział w konkursie nie powinien przekraczać wysokości do
180 cm.
7. Konstrukcja wieńca powinna umożliwiać jego samodzielne przenoszenie lub przewiezienie
na wózku przez reprezentantów grupy wieńcowej.
8. Wieniec na finał konkursu zgłaszający dostarczą do miejscowości Zofianka.
9. Finał konkursu odbędzie się 28 sierpnia 2022 r.
10.Organizator konkursu nie zwraca kosztów związanych z przyjazdem grupy i dostarczeniem
wieńca na miejsce oceny.
11.Podczas finału konkursu wieniec prezentowany jest przez grupę wieńcową zgłoszoną
w karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1).

§4
Organizacja i zasady finału konkursu
1. Wieńce dożynkowe podczas finału konkursu będą oceniane przez Komisję Konkursową,
w skład której wejdą: przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Poniatowej, instytucji kultury oraz
lokalnych mediów. Ocena jest dokonywana według kryteriów określonych w § 5 Regulaminu.
2. Podczas oceny grupa wieńcowa prezentuje wieniec w pochodzie wieńców.
3. Członkowie grupy wieńcowej biorący udział w prezentacji akceptują wszystkie postanowienia
regulaminu i dobrowolnie przystępują do uczestnictwa w grupie wieńcowej.
4. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej
członków.
5. Organizator konkursu po ocenie zgłoszonych wieńców ufunduje nagrody dla laureatów I, II i
III miejsca oraz wyróżnienia:
I miejsce – nagroda finansowa w wysokości 1000zł,
II miejsce - nagroda finansowa w wysokości 800 zł,
III miejsce – nagroda finansowa w wysokości 600 zł,
Wyróżnienia – nagroda finansowa w wysokości 300 zł.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w terminie wskazanym
przez Koordynatora konkursu po wyłonieniu laureatów przez Komisję Konkursową. Uczestnicy
konkursu o terminie rozstrzygnięcia zostaną powiadomieni przez Organizatora konkursu.
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§5
Kryteria oceny
Komisja Konkursowa, oceniając wieńce dożynkowe weźmie pod uwagę w szczególności:
a) różnorodność i jakość użytych do wykonania wieńca dożynkowego materiałów
naturalnych takich jak np.: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła – od
0 pkt do 10 pkt.
b) architektura bryły (kształt, forma nawiązująca do tradycji regionu) - od 0 pkt do 10 pkt.
c) precyzja wykonania i pracochłonność - od 0 pkt do 10 pkt.
d) walory estetyczne, artystyczne i dobór barw - od 0 pkt do 10 pkt.
e) sposób prezentacji wieńca jego - od 0 pkt do 10 pkt.

2. Każdy z członków komisji konkursowej może przyznać maksymalnie 50 pkt. dla jednego
wieńca dożynkowego.
§6
Założenia dodatkowe
1. Organizator konkursu informuje, że laureaci konkursu oraz uczestnicy wyróżnieni mogą zostać
poproszeni o udostępnienie wieńców Organizatorowi konkursu lub podmiotowi wskazanemu przez
Organizatora, na cele ich prezentacji, np. na wystawach, w innych konkursach.

2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego regulaminu.
3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie przez
Organizatora konkursu bądź podmioty przez niego upoważnione, wizerunków osób występujących
w imieniu danego uczestnika konkursu, za pośrednictwem zdjęć, sieci Internet oraz za
pośrednictwem telewizji
4. Uczestnik konkursu z chwilą zgłoszenia wieńca do konkursu udziela Organizatorowi konkursu
nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu oraz co do miejsca licencji na wykorzystywanie zdjęć
lub nagrań wideo wieńca na następujących polach eksploatacji: udostępnienia osobom trzecim,
utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia, wprowadzenia do pamięci komputera,
publikowania przy pomocy sieci Internet lub telewizji.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
6. Osoby chcące uczestniczyć w przedsięwzięciu mają obowiązek dostosowania się do
obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią w związku z zakażeniami wirusem
SARS-COV-2, w szczególności śledzenia komunikatów wytycznych, zaleceń Ministra Zdrowia,
Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.
7. Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie konkursu proszę
kierować bezpośrednio na adres: Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, tel. 81 820
45 54 oraz Urzędu Miejskiego w Poniatowej tel. 81 820 48 36 wew. 42.

