
 

 

 

 

R E G U L A M I N  
 

POWIATOWEGO KONKURSU WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH 2020 
 

 
I. ORGANIZATOR 

1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21 – 010 Łęczna, tel. (081) 53 
15 200, fax.(081) 752 – 64 – 64, www.powiatleczynski.pl   

2. Organizator zastrzega sobie, w szczególnych okolicznościach, prawo dokonywania 
zmian w Regulaminie. Informacja w powyższym zakresie zostanie podana do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Organizatora. 
 

II. CEL KONKURSU 
 

1. Upowszechnianie i kultywowanie tradycji ludowych związanych z obchodami Święta 
Plonów na terenie powiatu łęczyńskiego.  

2. Prezentacja tradycyjnych, najpiękniejszych wieńców dożynkowych Powiatu 
Łęczyńskiego.  

3. Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.  
4. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową. 
5. Aktywizacja małych społeczności lokalnych. 

 
III. UCZESTNICY 

 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
2. W konkursie mogą wziąć udział wieńce zgłoszone przez podmioty działające na  

terenie powiatu łęczyńskiego, w tym: osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, 
instytucje sektora kultury i oświaty, parafie, zespoły folklorystyczne, stowarzyszenia 
rejestrowe i zwykłe, sołectwa, grupy nieformalne.  

3. Wieniec musi być wykonany samodzielnie, przez podmioty wskazane w formularzu 
zgłoszeniowym. Na konkurs należy wykonać wieniec, który nawiązuje do tradycji wicia 
wieńców dożynkowych.  

4. Materiały wykorzystane do wykonania wieńca muszą być związane ze Świętem 
Plonów – wyłącznie płody naturalne (np. kłosy zbóż, ziarno, orzechy, warzywa, owoce, 
kwiaty polne, ogrodowe).  

5. Przewiduje się dwie kategorie wieńców: 
a) wieniec tradycyjny – kształt płaskiego wieńca, korony wykonanej na szkielecie 

pałąkowym, stożkowej kopy, kształt kolisty; 
b) wieniec współczesny – o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej. Forma odwołująca 

się do aktualnej rzeczywistości religijnej, historycznej lub obyczajowej. 
6. W celu zgłoszenia wieńców do konkursu należy wypełnić dla każdego wieńca osobno 

kartę zgłoszeniową, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Każdy 
podmiot może zgłosić tylko 1 wieniec. 

7. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 
niniejszego Regulaminu. 

8. Wykonawca ma obowiązek prowadzić dokumentację zdjęciową, potwierdzającą 
samodzielne wykonanie wieńca.  

http://www.powiatleczynski.pl/


 

 

 

9. Zgłoszenia należy przesłać Organizatorowi do dnia 23.08.2020 r. (godz. 24.00) w 
formie elektronicznej. 

10.  Zdjęcia (max. 4 szt. w tym stanowiące niebudzący wątpliwości Komisji Konkursowej 
dowód na samodzielne wykonanie wieńca) wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej 
karty zgłoszeniowej powinny zostać przesłane w formie załączników do e-maila na 
adres: promocja@powiatleczynski.pl. Zdjęcia należy przesłać w formie plików 
cyfrowych: 

a) format: JPG bądź PNG, 
b) min. wymiary zdjęcia 1024 x 768 pixeli, 
c) waga pojedynczego pliku (zdjęcia) nie może przekroczyć 2 MB, 
d) zdjęcia powinny być jak najlepszej jakości (wyraźne, ostre). 

11.  Zwycięskie wieńce zostaną zaproszone do udziału w Dożynkach Powiatu Łęczyńskiego 
2020, które odbędą się 06.09.2020 r. w Łęcznej. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 28.08.2020 r. 
 

IV. OCENA WIEŃCÓW 
1. Organizator powołuje Komisję konkursową do oceny wieńców. 
2. W skład Komisji wchodzą osoby niewystawiające swoich prac. 
3. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. 
4. Komisja dokonuje oceny wieńców i rozstrzyga konkurs.  
5. Komisja ocenia wieńce w dwóch kategoriach (wieniec tradycyjny i wieniec 

współczesny) odrębnie, według poniższych kryteriów: 
a) zgodność wykorzystanych materiałów z wymogami konkursu (0-3 punkty), 
b) zgodność kształtu wieńca z wymogami konkursu (0-3 punkty), 
c) walory artystyczne (kompozycja, technika wykonania, kształt, kolor) (0 – 10 punktów). 
6. Organizator przewidział także głosowanie internetowe. Fotografie zgłoszonych do 

konkursu wieńców zostaną udostępnione na profilu Facebook Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej. Zdjęcie, które otrzyma największą liczbę polubień (lajków) 
zostanie uhonorowane nagrodą finansową. 

7. Ocenie podlegają wyłącznie wieńce zgłoszone Organizatorowi konkursu i nie           
prezentowane dotychczas podczas Dożynek Powiatu Łęczyńskiego.  

8. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne. 
 

V. NAGRODY  
 

1. Organizator przewiduje w obydwu kategoriach konkursowych za I, II oraz III miejsce 
nagrody finansowe: 
I miejsce – 900 zł 
II miejsce – 800 zł 
III miejsce – 700 zł 

2. Nagroda Internautów – nagroda finansowa w wysokości 600 zł.  
3. Komisja konkursowa może również przyznać uczestnikom konkursu nagrodę/nagrody 

specjalne. 
4. O ostatecznej wartości poszczególnych nagród decyduje Komisja konkursowa. 
5. O terminie i sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora. Sprawy 
nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Uczestnicy Konkursu akceptują warunki Regulaminu oraz wyrażają zgodę na 
przetwarzanie i upublicznianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia i promocji Konkursu. 

3. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. 

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik 
nr 1  do karty zgłoszenia i powinna zostać dołączona do karty zgłoszeniowej. 

6. Uczestnicy nadsyłający prace konkursowe przyjmują na siebie wszelkie roszczenia 
związane z przekazanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko 
Organizatorowi Konkursu. 

7. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs fotografii (z 
podaniem danych/nazwy uczestnika/ów konkursu) na swoich stronach 
internetowych, w mediach społecznościowych oraz w wydawnictwach promocyjnych 
Organizatora. 

8. Informacje o nagrodzonych zostaną podane do publicznej wiadomości przez 
Organizatora konkursu oraz zamieszczone będą na stronie internetowej Organizatora.  

9. Koordynatorem konkursu jest Wydział Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej: tel. (81) 531 52 02 lub (81) 531 52 79, e-mail: 
promocja@powiatleczynski.pl 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Załączniki: 

1) Klauzula informacyjna. 
2) Karta zgłoszenia. 


