
 

REGULAMIN KONKURSU NA 

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 

GMINY KONSTANTYNÓW 

 

 

Wójt Gminy Konstantynów 

Parafia pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie 

 Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie 

 serdecznie zapraszają mieszkańców gminy 

 do udziału w konkursie na 

„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” 

 

I. ORGANIZATORZY: 

Wójt Gminy Konstantynów 

Parafia pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie 

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie 

 

II. TERMIN I MIEJSCE: 

Dożynki Gminno – Parafialne w Konstantynowie w dniu 28.08.2022 r. 

 

III. CELE KONKURSU: 

 Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze 

Świętem Plonów, 

 Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy 

Konstantynów , 

 Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej  

z pokolenia na pokolenie, 

 Promocja walorów wsi lubelskiej. 

 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU: 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych wieńców dożynkowych, 

których sposób wykonania zgodny będzie z kryteriami oceny jury. 

 

 

 

 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez 

 mieszkańców sołectw  Gminy Konstantynów. 

• Członkowie komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć w Konkursie. 

• Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i zgłoszenia wieńca do konkursu do dnia 18 sierpnia 2022 r.  

(osobiście, mailowo lub telefonicznie) 

• Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

• Zgłoszony wieniec dożynkowy musi zostać zaprezentowany podczas 

Dożynek Gminno - Parafialnych w Konstantynowie dnia 28 sierpnia 2022r. 

• Wszystkie zgłoszone wieńce dożynkowe wezmą udział we Mszy Świętej  

o godz. 12:00 oraz w pochodzie dożynkowym na plac imprezy w Parku 

Platerów w Konstantynowie ul. Janowska 20. 

 

VI. OCENA WIEŃCÓW 

Wieńce dożynkowe będą oceniane w skali od 1-5 w każdej kategorii: 

1. Wykorzystywanie płodów rolnych z tegorocznych plonów (kłosy, zboża, 

ziarno, słoma, zioła, warzywa, owoce, kwiaty). 

2. Estetyka i poziom wykonania (kompozycje, kształt, kolorystyka). 

3. Elementy symboliki i tradycji ludowej. 

4. Technika wykonania wieńca oraz stopień trudności. 

5. Ogólny wyraz artystyczny. 

Maksymalnie można uzyskać 25 punktów. 

 

VII. KOMISJA KONKURSOWA 

Wieńce dożynkowe oceni Komisja powołana przez organizatora. 

 

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Laureatom zostaną 

wręczone nagrody, pozostałym uczestnikom podziękowania za udział. 

 

Zapytania należy kierować do: 

Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie 

ul. Piłsudskiego 4, 21-543 Konstantynów 

tel: 83 341 50 03. e-mail: gckkon@op.pl 

 


