
   

 

 

          
 

Regulamin Gminnego Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2017 

 

I. Cel konkursu 
1. Propagowanie tradycji związanych z obchodzonym Świętem Plonów, wieńczącym pomyślne zbiory.  
2. Promocja wizerunku oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego północnych kaszub.  
 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Organizatorem konkursu jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej (KCK w Krokowej). 
2. Dożynki Gminne odbędą się 3 września 2017  na boisku gminnym w Karwieńskich Błotach Pierw-

szych. 
3. W Konkursie biorą udział wieńce zgłoszone przez Przedstawicieli Sołectw Gminy Krokowa. 

 
III. Wymagania dla zgłaszanych wieńców 

1. Wieniec w formie korony nie powinien przekraczać rozmiarów:  

 Wysokość do 180 cm, 

 Szerokość na podstawie oraz średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm.  

2. Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty uprawiane w regio-

nie pomorskim. 

3. Wieniec nie może być wykonany z użyciem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów itp., i swoim 
wyglądem nie powinien budzić negatywnych skojarzeń.  

 
IV. Zgłoszenia do udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 31 sierpnia 2017 roku telefonicznie lub na adres e-mail KCK 
w Krokowej.  

 
V.  Kryteria oceny 

Ocenie będzie podlegać w szczególności: 
a) Zgodność wieńca z wymogami regulaminu; 

b) Zgodność wykonania wieńca z tradycją w zakresie kompozycji i formy; 

c) Różnorodność użytych materiałów naturalnych; 

d) Pomysłowość wykonania wieńca, dobór barw i walory estetyczne. 
 

VI. Komisja konkursowa  
Oceny wieńców i przyznania nagród dokona minimum 3 osobowa Komisja Konkursowa wybrana 
przez Organizatora. 

 
 
 



   

 

 

          
 

VII. Przebieg konkursu 
 

1. Zgłoszony wieniec zostanie zaprezentowany na placu dożynkowym, zgodnie z zapowiedzą prowa-
dzącego. 

2.  Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych wieńców poprzez wskazanie trzech najładniejszych 
wieńców i przyznanie I, II i III miejsca. 

3. Po zakończeniu konkursu zgłaszający mogą odebrać wieńce od godziny podanej przez prowadzącego 
konkurs. 

4. Decyzje Komisji konkursowej są wiążące i ostateczne.  

VIII. Nagrody  
1. Organizator przewiduje dla laureata Konkursu nagrody pieniężne o wartości: 

I miejsce - 800 zł netto, II miejsce - 600 zł netto, III miejsce - 400 zł netto 
2. Organizator przewiduje wręczenie wszystkim uczestnikom Konkursu pamiątkowych dyplomów i 

bonów zakupowych o wartości 200 zł.  
3. Organizator opłaci należny podatek od nagród.  

 

IX. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych 
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej 
ul. Żarnowiecka 29 
84-110 Krokowa  
Tel. +48 58 6754139 / +48 691447000 
e-mail:. kultura@kck.krokowa.pl  
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