
ORG.0050.43.2018 

ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 9 lipca 2018 roku 

w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 
Gminy Stanisławów w 2018 roku" 

Na podstawie  art.  7 ust 1 pkt 18 i 19 oraz  art.  30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994) zarządzam, co następuje: 

§1.  

Ogłasza się  dla Mieszkańców Gminy Stanisławów Konkurs pn. „Najładniejszy Wieniec 
Dożynkowy Gminy Stanisławów w 2018 roku" 

§2.  

Ustala się  Regulamin konkursu pn. „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Stanisławów 

w 2018 roku" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§3.  

Wykonanie zarządzenia powierza się  Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury 
w Stanisławowie. 

§4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójy., 

Adam Sulewski 



Załącznik do zarządzenia Nr 43/2018 
Wójta Gminy Stanisławów 
z dnia 9 lipca 2018r. 

Regulamin Konkursu 

pn. „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 

Gminy Stanisławów w 2018 roku" 

	

I. 	ORGANIZATORZY: 

Gmina Stanisławów-Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie 

MIEJSCE KONKURSU: 

Boisko sportowe przy Ul. Armii Krajowej w Stanisławowie 

TERMIN KONKURSU: 

19.08.2018r 

	

IV. 	CELE KONKURSU: 

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem plonów. 

2. Popularyzacja twórczości artystycznej oraz rozbudzenie zainteresowań  tradycją  ludową. 

3. Promocja walorów wsi polskiej. 

4. Wyłonienie najładniejszego wieńca dożynkowego z terenu Gminy Stanisławów. 

	

V. 	UCZESTNICTVVO: 

1. W konkursie mogą  uczestniczyć  wieńce dożynkowe przygotowane przez: Mieszkańców 

sołectw z terenu Gminy Stanisławów, Członków Kół  Gospodyń  Wiejskich, Druhów 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Członków zespołów ludowych lub innych organizacji bądź  
stowarzyszeń  działających na terenie Gminy Stanisławów. 

2. Wykonawcy mogą  zgłosić  do konkursu po jednym wieńcu dożynkowym, który formą  
i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych. 

3. Delegacje z wieńcami przyjeżdżają  na miejsce Konkursu na koszt własny. 

4. Delegacja jest zobowiązana do dostarczenia wieńca dożynkowego do kościoła Parafialnego 

pw. Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa w Stanisławowie na Mszę  Świętą  dnia 

19.08.2018r., do godz. 11:00 (dzień  dożynek). 

5. Delegacja jest zobowiązana do uczestniczenia w korowodzie dożynkowym na boisko 

szkolne. 

	

VI. 	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. 

	

VII. 	KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH WIEŃCÓW: 

1. Wieńce dożynkowe będą  oceniane w skali od 0 do 5 punktów za każde z n/w kryteriów: 

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) zastosowanie elementów symboliki religijnej i tradycji ludowej, 

4) technika wykonania wieńca oraz stopień  trudności, 

5) ogólny wyraz artystyczny. 



Maksymalnie można uzyskać  25pkt. 

2. Punkty ujemne można uzyskać  za: 

1) wykorzystanie wieńców z lat ubiegłych (-5pk), 

2) wykorzystanie roślin pod ochroną  — DYSKFALIFIKAGA. 

3. Ilość  punktów będzie decydowała o uzyskaniu I, II lub III miejsca w konkursie, 

a w przypadku uzyskania przez poszczególne wieńce dożynkowe takiej samej liczby 

punktów, przewodniczący Komisji zarządzi dodatkowe głosowanie i członkowie Komisji 

jeszcze raz poddadzą  ocenie tylko te wieńce, które uzyskały taką  samą  ilość  punktów, by 

ustalić  ostateczny werdykt. 

	

VIII. 	WYNIKI KONKURSU 

1. Wyniki Konkursu ogłoszone będą  na scenie ok. godziny 14:00 - 19.08.2018r. 

2. Organizator przewiduje I, II i III nagrodę  oraz wyróżnienia. 

	

IX. 	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. 

3. Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać  pod nr tel. 25-757-58-58 -Urząd 

Gminy Stanisławów lub 25-757-50-07-Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie. 
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