Załączmik do
Zarządzenia Nr 67/21
Wójta Gminy Skórzec
z dnia 30 lipca 2021 r.

RERGULAMIN KONKURSU W GMINIE SKÓRZEC
„Najładniej szy wieniec dożynkowy"

1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pn. ,;Najładnięjszy wieniec dożynkowy" jest Wójt Gminy
Skórzec.
2. Konkurs organizowany jest w celu:
1) kultywowaria i upowszechniania tradycji ludowych związanych ze świętem plonów,
2) promoęji walorów wsi,
3) prezentaęji bogactw zbóż wkomponowanych w wieńce dożynkowe,
4) prezentacji wieńców dożynkowych z terenu gminy Skórzec.
3. Konkus redizowany jest podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Skórcu w dniu
29 siepnia 2021 r.

11. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs jest skierowany w szczególności do sołectw, kół gospodyń więjskich,

ochotniczych straży pożamych, organizaęji pozarządowych działąjących na terenie
gminy Skórzec.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do oceny tylko jeden wieniec.
3. Wieniec dożynkowy powinien nawiązywać do tradyęji ludowych związanych ze
świętem plonów pod względem formy i wykorzystanego materiału Ocłosy ziamo,
warzywa, owoce, kwiaty).
4. W konkursie wezmą udział wieńce zgłoszone pisemnie na karcie zgłoszenia, której
wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
5. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia ls siepnia 2021r. -przesłane

pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3,
08-114 Skórzec z dopiskiem „Konkurs na Najładniejszy wieniec dożynkowy",
elektronicznie na adres: e.murawiec@skorzec.eu lub doręczone osobiści w siedzibie
Urzędu Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3.

6. Zgłoszony wieriec dożynkowy musi zostać ząprezentowany podczas Dożynek
Gminno-Parafialnych w dniu 29 sierpnia 2021r. Prezentacja może dotyczyć promoęji

griny lub osób wykonujących wieńce.
7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się załączoną do
regulaminu klauzulą informacyjną i wyrażeniem zgody przez uczestników na
przemmrzanie danych osobowych związanych z konkursem oraz nieodpłatnego prawa
do wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizenmkiem wykonawcy i osób zgłasząj ących
bez konieczności każdorazowej zgody, obejmującęj wykorzystanie, utrwalanie,
obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnych mediów
w celach związanych z konkursem oraz w celach statutowych i promocyjnych.

8.

Wieńce należy dostarczyć w dniu 29 siepnia 2021r. do godziny 11 :30 przed kościół

parafialny p. w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu.

111. Komisja konkursowa

1. Wyboru najładniejszego wieńca i laueatów konkusu dokonuje Komisja Konkusowa
powołana przez organizatora konkursu.
2. Komisja Konkusowa składa się z 3 osób.
3. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w przygotowaniu wieńca
dożynkowego biorącego udział w konkusie.
4. Członkowie komisji pizyznają punkty poszczególnym wieńcom na Karcie oceny
wieńca dożynkowego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Każdy wieniec może otrzymać maksymalnie 40 punktów od jednego członka Komisji.
6. Przyznane punkty sumuje się, wygrywa wieriec, który otrzymał największą liczbę
punktów.
7. W przypadku gdy, więcej niż jeden wieniec uzyska taką samą, największą liczbę
punktów o wyborze zwycięskiego wieńca decyduje głos Przewodniczącego Komisji

Konkusowej.
8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

IV.

Kprteria oceny wieńca dożynkowego
1. Przyjmuje się następujące kryteria oceny wieńca dożynkowego;
1 ) różnorodność naturalnych materiałów wykorzystanych w wieńcu nawiązujących do
święta planów takich jak: kłosy, ziama zbóż, kwiaty, owoce, warzywa -0 -10 pkt.;
2) walory artystyczne: ksztaft bryły, forma wieńca, kompozycja, dobór i znaczerie barw
-0 -10 pkt.;
3) walory estetyczne - technika, staranność wykonania, różnorodność splotów,
pomysłowość, oryginalność -0 -10 pkt.;

4) sposób prezentowania wieńca -0 -10 pkt.

V. Nagrody i wyróżnienia
1.

Wyniki konkursu Komisja Konkursowa ogłosi w dniu 29 sieipnia 2021r. podczas
Dożynek Gminno-Parafialnych.
2. W konkusie przewidziano nagrody:
miejsce I -najładniejszy wieniec dożynkowy -1 100,00 zł
miejsce 11 -900,00 zł
miejsce 111 -700,00 zł.

3. Wypłata nagród
nastąpi
przelewem
na
rachunek
bankowy
wskazany
w karcie zgłoszenia, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszeria wyników konkusu
z zastrzeżeniem ust. 4..
4. W przypadku, gdy zdobywca nagrody nie posiada konta bankowego, organizator
dopuszc2a przekazanie nagrody w fomie rzeczowej, o wartości określonej w ust. 2, na
podstawie faktury dostarczonej do Urzędu Gminy Skórzec w ciągu 14 od dnia
ogłoszenia wyników konkursu.
5. Wszyscy uczestnicy konkusu otrzymają dyplomy za udział w konkusie.

