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Regulamin powiatowo - gminnego konkursu wieńca dożynkowego 2018 
 
Miejsce konkursu:  Plac apelowy w byłej jednostce wojskowej w Biskupcu 

Termin konkursu:  15 września 2018 r. 

 

I. Organizator konkursu: 

 

Powiat Olsztyński 

Gmina Biskupiec 

 

II. Cele konkursu: 

 

1. Kultywowanie oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnych oraz 

najciekawszych dziedzin plastyki ludowej; 

2. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy; 

3. Promocja dorobku kulturowego wsi powiatu olsztyńskiego. 

 

III.  Zakres przedmiotowy: 

 

Wykonanie wieńca dożynkowego z tegorocznych plonów przez grupę wieńcową  

i dostarczenie go na plac apelowy w byłej jednostce wojskowej w Biskupcu  

w dniu 15 września 2018 roku o godz. 13:00 w przypadku braku udziału we mszy, lub wraz 

z korowodem w przypadku brania udziału we mszy.   

 

IV.  Kryteria oceny 

 

Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniając wieńce będzie brać pod uwagę 

tradycyjność i poziom wykonania wieńca, na które składają się: 

- różnorodność i jakość użytych do wykonania wieńca dożynkowego materiałów naturalnych takich jak 

np.: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła. 

- architektura bryły (kształt, forma nawiązująca do tradycji regionu), 

- kompozycja i dobór barw, 

- precyzja wykonania i pracochłonność, 

- ogólny wyraz artystyczny i estetyczny. 

 

V.  Warunki uczestnictwa: 

 

1. Wieniec dożynkowy do konkursu zgłasza gmina wiejska lub miejsko-wiejska z terenu powiatu 

olsztyńskiego i sołectwa z terenu Gminy Biskupiec. 

2. Gmina i sołectwo może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden wieniec dożynkowy. 

3. Wieńce nie stają się własnością organizatora konkursu. Właściciel wieńca zobowiązany jest zabrać 

go z terenu placu apelowego w byłej jednostce wojskowej w Biskupcu, dnia 15 września 2018 roku, 

po zakończeniu imprezy dożynkowej lub w terminie wskazanym przez Organizatora. 
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4. Zgłoszenia do konkursu gmina wiejska lub miejsko-wiejska z terenu powiatu olsztyńskiego powinna 

dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 13.09.2018 r. 

5. Sołectwa z poza gminy Biskupiec biorące udział w konkursie są obowiązane w terminie do 

13.09.2018 r., na adres promocja@biskupiec.pl przesłać informację o sobie celem odczytania 

jej przez konferansjera podczas prezentacji wieńca na scenie. 

 

drogą pocztową na adres 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie 

Plac Bema 5 

10-516 Olsztyn 

 

faxem na numer  89 521 05 01 

lub mailem na adres: marcin.argalski@powiat-olsztynski.pl 

 

Wieńce nie zgłoszone w wyżej wymieniony sposób i w wyżej wymienionym terminie nie będą podlegały 

ocenie Komisji Konkursowej. 

 

 

Przebieg konkursu: 

 

1. Na potrzeby oceny wieńcom zostanie nadana numeracja wg kolejności zgłoszeń (bez podania 

nazwy miejscowości); 

2. Wieńce należy przygotować do oceny w miejscu wskazanym przez organizatorów do godz. 13.30 

na terenie placu apelowego w byłej jednostce wojskowej w Biskupcu. 

3. Komisja dokona oceny wg punktacji: 

Wybór najładniejszego wieńca: każdy z członków komisji przyznaje punkty oceniając 

następujące cechy wieńca: 

 

Różnorodność i jakość użytych do wykonania wieńca dożynkowego 

materiałów naturalnych, takich jak np.: kłosy, ziarna zbóż, owoce, 

warzywa, kwiaty, zioła 

od 0 do 10 

punktów 

Architektura bryły (kształt, forma nawiązująca do tradycji regionu)  od 0 do 10 

punktów 

Kompozycja i dobór barw od 0 do 10 

punktów 

Precyzja wykonania i pracochłonność od 0 do 10 

punktów 

Ogólny wyraz artystyczny i estetyczny od 0 do 10 

punktów 

  

Punkty przyznane przez każdego z członków Komisji poszczególnym wieńcom są sumowane, 

a następnie wyliczana jest wartość średnia z ocen przyznanych przez wszystkich członków Komisji 

dla każdego wieńca. Komisja ocenia wieńce przede wszystkim na podstawie sumowania punktów, 

jednak w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jeden z ocenianych 
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wieńców, Komisja zastrzega sobie prawo weryfikacji oceny. Przy czym ostateczne rozstrzygnięcie 

pozostaje w kompetencji Przewodniczącego komisji konkursowej. Karta oceny wieńców stanowi 

zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Wszystkie wieńce biorące udział w Konkursie uczestniczą w korowodzie dożynkowym w dniu 15 

września 2018 roku i zostaną ustawione na terenie placu apelowego w byłej jednostce wojskowej 

w Biskupcu, podczas trwania uroczystości dożynkowych. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na podstawie Protokołu z Posiedzenia Komisji Konkursowej 

stanowiącego zał. nr 2 niniejszego Regulaminu, w trakcie ceremonii dożynkowych na scenie 

głównej.  

 

VII. Nagrody i wyróżnienia: 

1. Organizatorzy przewidują dla laureatów Konkursu przyznanie nagród pieniężnych i rzeczowych. 

 

VIII. Termin i miejsce rozdania nagród: 

1. Przyznanie nagród laureatom powiatowo- gminnego konkursu wieńca dożynkowego odbędzie się 

podczas trwania uroczystości Powiatowo–gminnych Dożynek 2018.  

2. Przekazanie kwot finansowych przyznanych nagród finansowych należy ustalić ze Skarbnikiem 

Gminy Biskupiec. 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

1) dane osobowe dotyczące uczestnika zawarte w dobrowolnie złożonym wniosku będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), 

2) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Olsztynie  ul. Plac Bema 5, 10-515 Olsztyn, 

3) dane będą przetwarzane w celu realizacji „Powiatowo - gminnego konkursu wieńca dożynkowego”, 

4) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w 

„Powiatowo - gminnym konkursie wieńca dożynkowego”, 

5) ma prawo dostępu do treści oraz ich poprawiania wraz z prawem kontroli przetwarzania swoich danych zawartych w zbiorze zgodnie 

z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.). 

 


