REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
Organizator:
Gmina Somianka i Gminny Ośrodek Kultury w Somiance.
Miejsce konkursu:
Rynek w Popowie Kościelnym.
Termin konkursu:
26 sierpnia 2018r.
Cel konkursu:


kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów,



prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Somianka,



promocja walorów wsi polskiej.

Warunki uczestnictwa:


w konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa (osoby
prywatne, Koła Gospodyń Wiejskich) z terenu Gminy Somianka,



delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny,



Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców bezpośrednio po zakończeniu obrzędu
dożynkowego na placu dożynkowym.

Komisja Konkursowa:
Wieńce dożynkowe oceni 3-osobowa Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli m.in.:
1. Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance,
2. Urzędu Gminy w Somiance,
3. Rady Gminy Somianka.
Wykonawcy wieńców dożynkowych lub osoby ich reprezentujące przedstawiają Komisji swoje
wieńce, prezentując je podczas mszy dożynkowej i na placu obchodów dożynkowych w Popowie
Kościelnym.
Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej
członków.
Kryteria oceny:
Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego oceniając:
1. sposób wykonania wieńca – od 0 do 5 pkt,
2. wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego – od 0 do 5 pkt,
3. zachowanie elementów tradycyjnych – od 0 do 5 pkt,
4. ogólny wyraz artystyczny –od 0 do 5 pkt,
5. poziom i styl wykonania – od 0 do 5 pkt.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca. Komisja
Konkursowa może również przyznać nagrody w formie wyróżnień. Wszystkim nagrodzonym
zostaną wręczone dyplomy, a pozostałym uczestnikom podziękowania.
Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Somianka i Rada Gminy Somianka.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu 26 sierpnia 2018r. przez Wójta Gminy Somianka,
bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników.
Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia wieńców dożynkowych w imieniu zainteresowanych sołectw dokonują Przedstawiciele
w/w sołectw Gminy Somianka w terminie do 17 sierpnia 2018r. (piątek), Gminny Ośrodek Kultury
w Somiance, tel. (29) 74 187 60.
Inne istotne informacje:
1. Wszystkie zgłoszone do konkursu wieńce dożynkowe wezmą udział w Mszy Świętej, która
odbędzie się w Sanktuarium w Popowie Kościelnym.
2. Każda delegacja wieńcowa powinna przywieźć ze sobą planszę informującą z nazwą sołectwa,
które reprezentuje.
3. Każda delegacja wieńcowa musi podczas oceny wieńców okazać zdjęcia z różnych etapów
robienia wieńca, celem uwierzytelnienia i stwierdzenia faktu uwicia wieńca przez daną
społeczność. Zdjęcia mogą być okazana na aparacie lub telefonie.
4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem przez
uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania nagrań wideo i zdjęć z wizerunkiem
uczestników Konkursu dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, umieszczenie na stronie
internetowej www.somianka.pl, na stronie Facebook oraz You Tube wyłącznie w celach
zgodnych z prowadzoną działalnością przez Gminnego Ośrodka Kultury, zgodnie z art. 81
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity D. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ze zm.).
6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie wizerunku uczestników
konkursu, w zakresie opisanym w pkt 5.

Serdecznie zapraszamy

