
GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

REGULAMIN
I Cele konkursu :

 Kultywowanie obrzędów związanych ze świętem plonów;
 Inspirowanie twórczości artystycznej;
 Eksponowanie piękna płodów rolnych;
 Prezentacja  i  promocja  poszczególnych  sołectw  z  terenu gminy  Terespol  

II Zasady konkursu:

1. W konkursie uczestniczyć mogą :
o Rady Sołeckie z terenu gminy Terespol;
o Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Terespol;
o Stowarzyszenia artystyczne i kulturalne z terenu gminy Terespol.

2. Każda miejscowość wystawić może tylko jeden wieniec.
3. Forma i kształt wieńca dowolna.
4. Preferowane będą konstrukcje tradycyjna z użyciem naturalnych materiałów.
5. Do  wykonania  wieńca  można  użyć  zbóż,  kwiatów,  warzyw  oraz  innych

naturalnych elementów dekoracyjnych.
6. Wykorzystane materiały i forma wieńca nawiązywać musi do święta plonów.
7. Ocenie podlegać będą następujące elementy:

o Wartość artystyczna i kulturowa;
o Estetyka wykonania;
o Różnorodność zastosowanych materiałów;
o Kreatywność;

o Czerpanie z form i środków tradycyjnych;
o Zaangażowanie mieszkańców miejscowości/koła/stowarzyszenia 

w tworzeniu wieńca.
8. Oceny  dokona  Komisja  Konkursowa powołana  przez  Dyrektora  Gminnego

Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach,   która oceni wieniec w miejscu
jego wykonania.

9. Przy wieńcu należy dołączyć informację na temat wykonawcy/-ów oraz nazwę
miejscowości, koła lub stowarzyszenia.

10.Obok wieńca należy umieścić dokumentację zdjęciową prac przy tworzeniu
wieńca  wraz  z  imionami,  nazwiskami  miejscami  zamieszkania  osób
pracujących przy wieńcu.

11.Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  26  sierpnia  (2  dni  przed  Powiatowymi
Dożynkami w Zalesiu, które odbędą się w dniu 28 sierpnia 2016 r.)

12.Wieniec,  który  zdobędzie  I  miejsce  w  konkursie  gminnym  będzie
reprezentował  Gminę  Terespol  w  konkursie  na  Najpiękniejszy  wieniec
Dożynek  Powiatu  Bialskiego  w  dniu  28  sierpnia  2016  r.  w  miejscowości
Zalesie, gm. Zalesie. 

13.Dopuszczalne są zmiany Regulaminu przez Organizatora.
14.Zwycięzca  konkursu  gminnego  zobowiązuje  się  dostarczyć  wieniec  na

Powiatowe Dożynki w dniu 28 sierpnia 2016 r. w miejscowości Zalesie, gm.
Zalesie. 

NAGRODY: 

 I miejsce - 500 zł 
 II miejsce - 300zł 
 III miejsce - 200 zł 


