Regulamin Konkursu
na „Najładniejszy Sołecki Wieniec Dożynkowy”
o nagrodę Wójta Gminy Inowrocławiu
Miejsce rozstrzygnięcia Konkursu
Pławin
Termin Konkursu
20 sierpnia 2022 r., w trakcie Dożynek Gminnych Gminy Inowrocław
Organizator Konkursu
Gmina Inowrocław
Cel Konkursu
1. Integracja mieszkańców sołectw Gminy Inowrocław.
2. Kultywowanie tradycji regionalnych i najciekawszych dziedzin sztuki ludowej,
w tym plastyki.
3. Prezentacja dorobku kulturowego wsi, w szczególności bogactwa plonów
w kompozycji wieńcowej.
4. Pozyskiwanie przez Organizatora Konkursu w celach wystawienniczych
i promocyjnych prac o walorach etnograficznych i artystycznych.
Zakres przedmiotowy i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Zgłaszające się do Konkursu sołectwo (zwane także „sołecką grupą wieńcową”)
musi wykonać własnoręcznie wieniec dożynkowy, który formą i użytym
materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych występujących
w regionie Kujaw, bądź na terenie całej Polski.
2. Sołectwo do Konkursu może zgłosić tylko jedną „grupę wieńcową”. W skład
grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 10 osób.
3. Sołectwo zainteresowane udziałem w Konkursie musi dostarczyć kartę
zgłoszeniową do 12 sierpnia 2022 r. do Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej
Jadwigi 43 lub przesłać ją na adres promocja@gminainowroclaw.eu (załącznik
nr 1)
4. Do 18 sierpnia należy dostarczyć zdjęcia (od 5 do 10 ujęć) przedstawiające pracę
przy powstawaniu wieńca zgłoszonego do Konkursu. Zdjęcia można przekazać
w formie drukowanej lub przesłać na adres promocja@gminainowroclaw.eu.
5. Wieńce dożynkowe biorące udział w Konkursie nie powinny przekraczać
rozmiarów: wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie oraz na całej wysokości
wieńca do 150 cm. Z uwagi na udział w korowodzie konstrukcja wieńców musi
umożliwiać ich przenoszenie.

6. Zgłoszone i wykonane na Konkurs wieńce będą uczestniczyć 20 sierpnia 2022 r.
w korowodzie dożynkowym, rozpoczynającym uroczystości dożynkowe i będą
ustawione przed sceną.
7. Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu,
sztucznych kwiatów i nie powinny budzić negatywnych skojarzeń.
8. Nagrodzone wieńce przechodzą na własność Gminy Inowrocław i mogą być
eksponowane podczas uroczystości promujących Gminę Inowrocław.
Komisja konkursowa i kryteria oceny
Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, której skład zostanie
przedstawiony przed rozpoczęciem oceniania wieńców dożynkowych.
Komisja Konkursowa oceniając wieńce będzie brała pod uwagę:
- zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki,
- różnorodność użytych materiałów naturalnych, tj. kłosów, kwiatów, ziół,
owoców, warzyw itp.,
- walory estetyczne, m.in. dobór barw, architekturę bryły,
- ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody
Dla laureatów i wyróżnionych w Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe
przyznane przez Wójta Gminy Inowrocław.
Uwagi końcowe
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku
uczestniczących w Konkursie „sołeckich grup wieńcowych” w materiałach
reklamowych i folderach informacyjnych oraz w informacjach prasowych
i internetowych.
Biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte
w Regulaminie i w pełni je akceptują.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator
Konkursu.

