
Regulamin konkursu  
na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

Gminy Kożuchów” 
Studzieniec, 27 sierpnia 2022 r. 

 
Cel konkursu: 

 
1. Kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacenie ludowego charakteru 
tradycyjnego Święta Plonów, którego symbolem jest bochen chleba i wieniec 
dożynkowy. 
2. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy. 
 
Organizatorzy konkursu: 

 
Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14, 67 – 120 Kożuchów. 
 
Uczestnicy: 

 
1. Koła Gospodyń Wiejskich. 
2. Rady Sołeckie. 
3. Osoby prywatne nie będące artystami zawodowymi. 
 
Kryteria oceny: 
 
Zgłoszone do konkursu wieńce będą oceniane w dwóch kategoriach: 
 
1. Kategoria wieńce tradycyjne: 
Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów 
(kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty). Dopuszcza się użycie takich materiałów jak: 
zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła i kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, 
papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna. 
Kształt– forma korony, kolorystyka dowolna, 
Kompozycja dowolna pod warunkiem zachowania kształtu korony. 
Zgodność z wymiarami: wysokość do 180 cm, szerokość do 150 cm. 
 
2. Kategoria wieńce inne niż tradycyjne - forma współczesna: 
Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem 
plonów (kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty), dopuszcza się użycie takich materiałów jak: 
zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła i kwiaty oraz owoce i warzywa, żywe kwiaty, 
papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna 
Kształt – dowolny, kolorystyka dowolna, kompozycja dowolna - dopuszcza się wprowadzenie 
elementów ruchomych. 
Zgodność z wymiarami: wysokość do 180 cm, długość i szerokość na całej wysokości wieńca 
do 150 cm. 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 
1. Termin zgłaszania wieńców dożynkowych upływa 17 sierpnia 2022 r. 



2. Zgłoszenie należy przesłać na załączonym formularzu do organizatora konkursu na adres: 
Centrum Kultury „Zamek”, ul. Klasztorna 14, 67 – 120 Kożuchów, 
sekretariat@zamekkozuchow.pl. 
3. Dołączenie do każdego wieńca opisu zawierającego nazwiska twórców, nazwę 
powiatu, gminy i miejscowości, w której został wykonany oraz inne informacje o wieńcu, 
według uznania twórców. 
4. Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych 
kwiatów, farb olejnych, w sprayu, itp. 
5. Wieńce na miejsce konkursu zgłaszający dostarcza we własnym zakresie. 
 
Przebieg konkursu: 
 
1. Oceny wieńców, zgłoszonych we wskazanym wyżej terminie, dokona komisja konkursowa 
powołana przez organizatora konkursu w trakcie odbywających się dożynek gminnych  
w Studzieńcu 27 sierpnia 2022 r. 
2. Zwycięski wieniec dożynkowy uzyska prawo do reprezentowania Gminy Kożuchów na 
dożynkach powiatowych. 
3. Wieńce biorące udział w konkursie zostaną zwrócone twórcom, którzy odbierają je po 
zakończeniu gminnych uroczystości dożynkowych. 
 
 
Nagrody:  
 
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe.  
2. Pula przeznaczona na nagrody wynosi 2000,00 zł.  
3. Organizator przewiduje przyznanie nagród za zdobycie I, II i III miejsca oraz dwóch 
wyróżnień w obu kategoriach. Na wniosek członków komisji konkursowej organizator może 
przyznać mniej lub więcej miejsc i wyróżnień w każdej z kategorii.  
4. Wysokość nagrody finansowej ustala komisja konkursowa.  
5. Przyznanie nagród w konkursie nastąpi w dniu Dożynek Gminnych w Studzieńcu -  
27 sierpnia 2022 r.  
6. Realizacja nagrody finansowej – wypłata gotówki z kasy Centrum Kultury „Zamek”  
w Kożuchowie nastąpi w terminie 30 sierpnia – 9 września po uprzednim telefonicznym 
umówieniu się.  
 
Informacje dodatkowe: 
 
1. Z oceny wieńców sporządza się protokół zawierający informacje o składzie komisji 
konkursowej, przyznanych miejscach i kwocie przyznanych nagród. 
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie wieńca dożynkowego na załączonej do 
niniejszego Regulaminu Karcie zgłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


