
REGULAMIN KONKURSU 

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY - 

DOŻYNKI GMINNE 2022 

 

I. MIEJSCE KONKURSU 

KLECZA DOLNA , PLAC PRZY REMIZIE OSP 

II. TERMIN KONKURSU 

Ocena wieńców przez Komisję Konkursową odbędzie się podczas Uroczystości Dożynkowej w 

dniu 27 sierpnia 2022r. w Kleczy Dolnej 

III. ORGANIZATOR KONKURSU 

Urząd Miejski w Wadowicach, Rada Sołecka Kleczy Dolnej i Kleczy Górnej 

IV. CELE KONKURSU 

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej. 

2. Rozbudzenie zainteresowania twórczością ludową związaną z tradycyjnym wykonaniem 

wieńców dożynkowych. 

3. Promocja dorobku kulturowego wsi. 

4. Aktywizacja lokalnej ludności. 

5. Integracja społeczności lokalnej. 

V. PRZEDMIOT KONKURSU 

Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem 

nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych, występujących na terenie 

województwa małopolskiego. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem konkursu może być podmiot reprezentujący sołectwo np. Sołtys, Rada 

Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, organizacja pozarządowa w sołectwie. 

2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba fizyczna. 

3. Każde sołectwo może zgłosić do konkursu po jednym wieńcu (pierwszeństwo ma wieniec 

zgłoszony przez sołtysa). 

4. Uczestnik konkursu musi złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową osobiście w Biurze Obsługi 

Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Wadowicach lub listownie: Urząd Miejski w Wadowicach 34-

100, pl. Jana Pawła II 23 albo mailowo na adres promocja@wadowice.pl w terminie do 12 sierpnia 

2022r. 

mailto:promocja@wadowice.pl


5. Zgłoszony wieniec dożynkowy musi zostać zaprezentowany podczas dożynek gminnych 

w Kleczy Dolnej w dniu 27.08.2022 r. „Grupa wieńcowa” winna dostarczyć wieniec zgłoszony 

do udziału w konkursie na teren Kleczy Dolnej (budynek Straży Pożarnej), skąd wieńce będą 

niesione  i wyeksponowane podczas mszy świętej odprawionej z okazji uroczystości dożynkowych, 

a następnie przeniesione na teren Straży Pożarnej w Kleczy Dolnej w czasie trwania uroczystości 

dożynkowych. Wszelkie elementy niezbędne do wykonania wieńca dożynkowego każdy uczestnik 

zapewnia na własny koszt. 

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

7. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie. 

8. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z jego akceptacją. 

VII. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH WIEŃCÓW 

Kryteria oceny: 

1. Zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania. 

Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą do tradycyjnych 

wieńców dożynkowych. Na terenie województwa małopolskiego spotykane były wieńce: 

- w kształcie kopuły, najczęściej o kolistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach, 

- w kształcie stożka utworzonego z kilku wianków ułożonych jeden nad drugim, a każdy 

kolejny o mniejszej średnicy, 

- w kształcie płaskiej korony 

- wieńce płaskie 

Szkielet konstrukcyjny wieńca w tradycyjnych formach wykonany był zazwyczaj z wikliny 

lub drewnianych listewek (jury w tym przypadku dopuszcza użycie innych materiałów). 

Ramiona wieńca i inne części konstrukcyjne oplecione były kłosami wszystkich zbóż. Wieńce 

dekorowano żywymi, bądź bibułowymi kwiatami, owocami, ziołami i kolorowymi wstęgami. 

Ważnym elementem było zwieńczenie całej formy. Najczęściej umieszczano tam symbole 

Religijne np. krzyż, hostia, monstrancja. 

Do dna przymocowane były wystające drążki służące do niesienia wieńca. 

Rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym (zaleca 

się, aby rozmiar nie przekraczał 1,5 metra wysokości i 1 metra średnicy w podstawie). 

Nie będą oceniane: 

- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych, 

- wieńce o formach obcych tradycji ludowej tzn.: zaprzęgi i inne środki transportu, kula 



ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe. 

2. Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, która będzie oceniać wieńce wg 

poniższych kryteriów: 

- Zastosowanie autentycznie ludowych, starych wzorów (korony wykonane na szkielecie 

pałąkowym, wieńce płaskie, koliste lub w kształcie stożkowej kopy) – max 10 pkt; 

- Użycie tradycyjnych materiałów i ich prezentacja (ilość zbóż, zdobnictwo kłosów, ziarna, 

świeżych owoców, warzyw, kwiatów etc.) – max 10 pkt; 

- Walory estetyczne, wykonanie (kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał itp.) 

w oparciu o podstawowe zasady tworzenia wieńców tradycyjnych - max 10 pkt; 

VIII. NAGRODY 

1. Komisja przyzna I, II, III miejsce w konkursie. 

2. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich 

uczestników konkursu.  

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Każdy uczestnik chcący wziąć udział w konkursie ma obowiązek podpisać klauzulę zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. 

X. UWAGI KOŃCOWE 

1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte 

w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy- Dożynki Gminne 2022” 

2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz ze zgoda na rozpowszechnianie 

wizerunku oraz obowiązek informacyjny. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


