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REGULAMIN KONKURSU DOŻYNKOWEGO  

Organizator: Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek  

Miejsce konkursu: Dożynki Gminne w Niemieczkowie  

Termin konkursu: 11.09.2011 r.  

Cel konkursu:  

 Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej – obrzędy dożynkowe  

 Rozbudzenie zainteresowania twórczością ludową związaną z tradycyjnym wykonaniem 

wieoców dożynkowych, przystrojeniem obejśd przydomowych oraz stoisk sołeckich.  

 Promocja dorobku kulturalnego wsi 

 Aktywizacja lokalnej ludności 

 Integracja społeczności lokalnej. 

Kategorie konkursowe: 

 Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy, na najpiękniejsze stoisko sołeckie oraz najciekawiej przystrojone 
obejście przydomowe w miejscowości, w której odbywają się dożynki gminne. 

Kryteria oceny: 

 Najpiękniejszy wieniec dożynkowy: 

 Wykonanie wieoca z naturalnych produktów - płodów rolnych (kłosy, zboża, ziarno, 

słoma, zioła, warzywa, owoce, kwiaty, wstążki, itp.) 

 Estetyka i poziom wykonania (kompozycja, kształt, kolorystyka) 

 Elementy symboliki i tradycji ludowej 

 Technika wykonania wieoca 

 

 Najpiękniejsze stoisko sołeckie 

 Pomysłowośd wykonania stoiska (sposób ekspozycji, aranżacja, wkład pracy) 

 Charakter stoiska (elementy typowe dla danego sołectwa) 

 Elementy symboliki i tradycji ludowej 

 Walory estetyczne 

 Obsługa stoiska 

 

 Najciekawiej przystrojone obejście przydomowe w miejscowości, gdzie odbywają się 

dożynki gminne  

 Pomysłowośd i walory estetyczne przystrojenia 
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 Elementy symboliki i tradycji ludowej 

Uczestnicy konkursu 

1. Udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz na najpiękniejsze 

stoisko sołeckie mogą wziąd  sołectwa z gminy Oborniki (jedno sołectwo może 

przygotowad jeden wieniec dożynkowy i jedno stoisko sołeckie) – nie trzeba 

dokonywad zgłoszeo w tych kategoriach – oceniane będą wszystkie 

zaprezentowane wieoce oraz stoiska. 

2. W konkursie na najładniej przystrojone obejście mogą wziąd udział mieszkaocy wsi 

Niemieczkowo – zgłoszenia w tej kategorii należy dokonywad w Biurze LGD (ul. 

Marsz. J Piłsudskiego 76, pokój nr 30) lub  telefonicznie – nr tel. 883 777 918 , 

791 222 764 do dnia 9.09. 2011 do godz. 14.00 lub u sołtysa wsi.  

Przebieg konkursu: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 11.09.2011. 

2. W każdej z trzech konkurencji zostanie wyłonione I, II i III miejsce.  

3. W konkursie oceniane będą wieoce dożynkowe, najładniej ustrojony stragan 

sołecki oraz najładniej przystrojone obejście dożynkowe.  

4. Laureatów w poszczególnych kategoriach wyłoni Komisja Konkursowa złożona 

 z członków LGD. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.09.2011.  

Laureatom w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody pieniężne 

  w wysokości: 

 I miejsce - 400 zł 

 II miejsce - 200 zł 

 III miejsce - 100 zł 

 


