Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2022
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 27 lipca 2022 r.
Regulamin Konkursu pn. „Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Gminy Stanisławów
w 2022 roku"
I. ORGANIZATORZY:
Gmina Stanisławów
II. MIEJSCE KONKURSU:
Boisko sportowe przy ul. Armii Krajowej
III. TERMIN KONKURSU:
14.08.2022 r.
IV. CELE KONKURSU:
1. Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją.
2. Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji regionalnych związanych ze świętem plonów.
3. Popularyzacja twórczości artystycznej oraz rozbudzenie zainteresowań tradycją ludową.
4. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy jako głównego rekwizytu obchodów
święta pionów.
V. UCZESTNICTWO:
1. Wykonawcą wieńca może być: sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, zespół ludowy lub inna
organizacja bądź stowarzyszenie działające w danej wsi bądź osoby prywatne z terenu Gminy Stanisławów.
2. Wykonawcy mogą zgłosić do konkursu po jednym wieńcu dożynkowym, który formą i użytym
materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych, występujących na terenie województwa
mazowieckiego.
3. Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie jest zgłoszenie
się do konkursu do dnia 14.08.2022 r. do godz. 12:00. Obowiązkowe jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenia można zostawiać
w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów, w godzinach otwarcia Urzędu lub w dniu dożynek
w wyznaczonym miejscu.
4. Zgłoszenia wieńca do konkursu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
5. Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.
6. Delegacja jest zobowiązana do dostarczenia wieńca dożynkowego do kościoła Parafialnego pw. Jana
Chrzciciela i Stanisława Biskupa w Stanisławowie na mszę świętą dnia (dzień dożynek) 14.08.2022 r. do godz.
11:00.
7. Delegacja jest zobowiązana do uczestniczenia w korowodzie dożynkowym na boisko szkolne
w Stanisławowie.
VI. KATEGORIE:
W roku obecnym ocena wieńców zostanie dokonana w podziale na dwie kategorie :
1. „Dzieci" - wykonane przez dzieci do 14 roku życia.
2. „Dorośli" - wykonane przez dorosłych lub młodzież powyżej 14 roku życia.
VII. KOMISJA KONKURSOWA:
1. Oceny wieńców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z oceny wieńców wraz z uzasadnieniem.
VIII. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH WIEŃCÓW:
1. Wieńce dożynkowe będą oceniane wedle skali od 1 do 5 punktów w każdej kategorii:
1) wykorzystanie płodów rolnych z tegorocznych plonów (kłosy, zboża, ziarno, słoma, zioła, warzywa,
owoce, kwiaty, itd.);
2) estetyka i poziom wykonania (kompozycja kształt, kolorystyka);
3) elementy symboliki i tradycji ludowej;
4) technika wykonania wieńca oraz stopień trudności;
5) ogólny wyraz artystyczny.
Maksymalnie w tej kategorii można uzyskać 25pkt.
2. Punkty ujemne można uzyskać za:
1) używanie materiałów plastikowych, styropianowych, metalowych, sztucznych kwiatów -5pkt;
2) Wykorzystywanie elementów z wieńców z lat ubiegłych -5pk;
3) Wykorzystanie roślin pod ochroną - DYSKFALIFIKACJA.
3. Ilość punktów będzie decydowała o uzyskaniu I, I! lub lii miejsca w konkursie, a w przypadku
uzyskania przez poszczególne wieńce dożynkowe takiej samej ilości punktów, przewodniczący zarządzi
dodatkowe głosowanie i członkowie komisji jeszcze raz poddadzą ocenie tyko te wieńce, które uzyskały taką
samą ilość punktów, by ustalić ostateczny werdykt.
IX. WYNIKI KONKURSU
1. Wyniki konkursu ogłoszone będą 14.08.2022 r. na scenie, po rozstrzygnięciu konkursu.
2. W kategorii „Dorośli" organizator przewiduje I, lI i III nagrodę oraz wyróżnienia.
3. W kategorii „Dzieci" organizator przewiduje wyróżnienia.
4. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody finansowe.
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Dożynek GminnoParafialnych w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.
XI. UWAGI KOŃCOWE:
1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, ani też członkowie ich organów
zarządzających, ani podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu. 2. Zakaz
dotyczy też członków najbliższych rodzin wymienionych osób (małżonków, krewnych i powinowatych w linii
prostej), a także rodzeństwa.
3. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym
regulaminie i w pełni je akceptują.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 25 757 58 58 - Urząd Gminy
Stanisławów.

