Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2015
Starosty Lipnowskiego
z dnia 16.07.2015r.

REGULAMIN KONKURSU
na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy
Diecezjalno-Powiatowo-Gminne Dożynki Bobrowniki 2015.

Miejsce: Bobrowniki.

Termin: 29 sierpnia 2015 (sobota), godz. 10:30

§ 1. Kryteria oceny:
1. Kategoria wieńce tradycyjne:
a) podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze
świętem plonów (kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty, itp.),
b) wygląd zewnętrzny – korona zamknięta (kształt, kompozycja, walory
estetyczne, technika, materiał, kolor, itp.),
c) zgodność z wymiarami (wysokość do 180cm, szerokość w podstawie lub
średnica obwodu na całej wysokości wieńca do 200cm),
d) wieniec i korona jako zwieńczenie pracy na roli i prezentacja płodów rolnych.
2. Kategoria wieńce współczesne:
a) podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze
świętem plonów (kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty, itp.),
b) wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor,
kompozycja, treść, itp.),
c) wymiary: wysokość do 180cm, szerokość w podstawie lub średnica obwodu
na całej wysokości wieńca do 200cm,
d) wieńce związane z pracą na roli i prezentujące płody rolne z wykorzystaniem
oryginalnych, nowatorskich pomysłów, form uwzględniających współczesny
charakter społeczeństwa.

§ 2. Dodatkowe atrakcje:
Otwarty konkurs na wieniec, który zdaniem publiczności okaże się
najładniejszy. W tym celu każdy uczestnik Dożynek otrzyma specjalną kartę
do głosowania i będzie mógł wziąć udział w zabawie.

§ 3. Uczestnictwo:
1. Udział w Konkursie biorą wyłącznie wieńce z terenu Powiatu Lipnowskiego.
2. Grupy przyjeżdżają na koszt własny.
3. Miejscem spotkania grup jest plac przed kościołem parafialnym p.w. św. Anny
w Bobrownikach.
4. Każda gmina, z wyłączeniem współorganizatora, może zgłosić po dwa wieńce
(jeden w każdej kategorii). Odstępstwa od zasady muszą być każdorazowo
uzgadniane z organizatorami.
5. Każdy wieniec musi być opatrzony odpowiednią tabliczką informacyjną,
mówiącą o jego pochodzeniu.
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6. Wieńce muszą być dostarczone na miejsce konkursu do godz. 10 .

§ 4. Zgłoszenia do udziału w konkursie:
Konkursem

objęte

uczestnictwa

będą

poprzez

wieńce,

których

poinformowanie

wykonawcy

naszego

urzędu

wyrażą
i

chęć

odesłanie

załączonego formularza zgłoszeniowego (stanowiącego Załącznik A do
Regulaminu

Konkursu

na

Najładniejszy

Wieniec

Dożynkowy)

w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia br. na adres:
Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10 B
87 – 600 Lipno
lub

e-mail:

starostwo@lipnowski.powiat.pl

(w

temacie

wpisując

„zgłoszenie-Konkurs

Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2015”).

Informacje dot. konkursu uzyskać można pod nr tel. /54/ 287 20 39 wew. 32 i 33.
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