
 

REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC I KOSZ DOŻYNKOWY 

GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE 

 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego - Marek Cebula  

serdecznie zaprasza do udziału w konkursie  

na najpiękniejszy Wieniec i Kosz Dożynkowy Gminy Krosno Odrzańskie. 

 

I. ORGANIZATOR: 

Gmina Krosno Odrzańskie, Sołectwo Nowy Raduszec, Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"  

w Krośnie Odrzańskim. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE: 

Termin:  20 sierpnia 2016 r. 

Miejsce: Nowy Raduszec, Gmina Krosno Odrzańskie (boisko sportowe) 

 

III. CEL KONKURSU: 

- kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów, 

- prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, 

- promocja walorów wsi polskiej. 

 

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1.W konkursie mogą uczestniczyć wieńce i kosze dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu 

Gminy Krosno Odrzańskie zgłoszone do konkursu przez Sołtysa lub Radę Sołecką                                               

oraz inne organizacje i stowarzyszenia działające na terenie sołectw Gminy Krosno Odrzańskie                      

(np. Koła Gospodyń Wiejskich , Gminne Koło Stowarzyszeń Sołtysów i inne). 

  

2. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia 

osobiście lub drogą pocztowąna poniższy adres: Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”w Krośnie 

Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskiew terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. 

 

3.Każde sołectwo i organizacja/stowarzyszenie z terenu sołectwa może zgłosić jeden wieniec                    

w każdej kategorii. 

 

4. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 

 

V. OCENA WIEŃCOW : 

Wieńce będą oceniane w trzech kategoriach: wieniec tradycyjny, wieniec współczesny i kosz 

dożynkowy. 

 

Kategoria wieńców tradycyjnych: 

1. Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów,                     

np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty. 

2. Wyglądzewnętrzny: 

a) kształt - forma korony, 

b) materiał - dopuszcza sie użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła, 

kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu                                               

lub drewna 

c) kolor - kolorystyka dowolna, 

d) kompozycja - dowolna pod warunkiem zachowania kształtu korony. 

3. Zgodność z wymiarami - wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie oraz w obwodzie                          

na całej wysokości wieńca do 150 cm. 

 



 

Kategoria wieńców współczesnych: 

1. podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów                       

np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty. 

2. Wyglądzewnętrzny: 

a) kształt - forma dowolna, 

b) materiał - dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone częściroślin, w tym zboża, zioła, 

kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu                     

lub drewna, 

c) kolor - kolorystyka dowolna, 

d) kompozycja - dowolna, dopuszcza sie wprowadzenie elementów ruchomych. 

3. Zgodność z wymiarami - wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie oraz w obwodzie                           

na całej wysokości wieńca do 150 cm. 

4. Wieńce nie mogąbyć wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów itp. 

 

Kategoria kosz dożynkowy: 

1. podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów                         

np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty. 

2. Wygląd zewnętrzny: 

a) kształt - forma dowolna, 

b) materiał - dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła, 

kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu                      

lub drewna 

c) kolor - kolorystyka dowolna, 

d) kompozycja – dowolna. 

4. Kosze nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów itp. 

 

UWAGA: Wieńce i kosze nie spełniające kryteriów zawartych w punktach niniejszego 

regulaminu nie będą oceniane w konkursie.  

 

V. PRZEBIEG KONKURSU: 

 

Etap I - zgłoszenie (wg załączonego wzoru) do konkursu dożynkowego w terminie do 12.08.2016 r. 

w CAK "Zamek", ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68 383 89 94. 

 

Etap II - konkurs - dokonanie oceny wieńców i koszy wg określonych kryteriów przez komisję 

konkursową w Dniu Dożynek Gminnych. Ogłoszenie wyników konkursu oraz przyznanie nagród                     

i wyróżnień nastąpi podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Nowy Raduszec, Gmina Krosno 

Odrzańskie w dniu 20 sierpnia 2016 r. Wyniki konkursu ogłoszonezostaną także na stronie:           

www.cak-zamek.pl. 

 

Sołectwa w dniu 20.08.2016 r. do godz. 11.00 na koszt własny zapewniają transport wieńców i koszy 

dożynkowych na konkurs. Wieńce i kosze biorące udział w konkursie zostaną zwrócone twórcom, 

którzy odbiorą je również na koszt własny po zakończeniu uroczystości dożynkowych                                  

w dniu 20 sierpnia 2016 r. Organizator nie odpowiada za wieńce pozostawione na placu dożynkowym 

po zakończeniu imprezy. 

 

VI. KOMISJA KONKURSOWA: 

1. Wieńce i kosze dożynkowe oceni Komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę 

następujące parametry: 

a) Sposób wykonania wieńca/kosza – od 0 do 5 pkt, 

b) Wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca/kosza dożynkowego – 0-5 pkt, 

c) Zachowanie elementów tradycyjnych/Oryginalność formy – 0-5 pkt, 

e) Ogólny wyraz artystyczny – 0-5 pkt, 

f) Poziom i styl wykonania – 0-5 pkt. 



2. Z oceny sporządza się protokół zawierający informacje o: 

a) składzie komisji konkursowej, 

b) przyznanych w konkursie nagrodach i wyróżnieniach. 

 

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego w danej kategorii i kosza 

dożynkowego oraz przyzna wyróżnienia. Wybrane wieńce otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy. 

 

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Wieńce i kosze  będą oceniane przez komisję po Mszy św. Dziękczynnej. 

 

Wystawa wieńców i koszy dożynkowych odbędzie się na boisku sportowym w Nowym Raduszcu                   

(przy głównej scenie) podczas trwania Dożynek Gminnych w dniu 20 sierpnia 2016 r. 

 

Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela: Centrum Artystyczno - Kulturalne „Zamek”                    

w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68 383 89 94, e-mail: 

sekretariat@cak-zamek.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia do konkursu 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
Zgłaszam do udziału w Gminnych Dożynkach - 20 sierpnia 2016r . - Nowy Raduszec 

wieniec/kosz dożynkowy wykonany przez: 

 

1. Nazwa Sołectwa: 

 

 

 

 

 

 

2. Miejscowość: 

 

 

 

 

 

 

3. Wykonawca (dane adresowe) 

 

 

 

 

 

 

4. Dane kontaktowe 

 

 

 

 

 

5. Kategoria konkursowa 

 

a) wieniec tradycyjny   

 

b) wieniec  współczesny  

 

c) kosz dożynkowy  

 

 

 

 

Karty zgłoszenia należy składać do dnia 12 sierpnia 2016 r. drogą pocztową lub osobiście                          

na adres: Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie  

bądź e-mailową na adres e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl. 

 


