GMINA CHMIELNO

Regulamin Gminnego Konkursu na Wieniec Dożynkowy
Dożynki Gminno-Parafialne w Chmielnie
18 sierpnia 2019 roku
I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Gmina Chmielno
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie pełni rolę koordynatora przebiegu
Gminnego Konkursu na wieniec Dożynkowy.
II. Cel konkursu
Propagowanie

tradyci

zwiazanych

z

obchodzonym

Świętem

Plonów,

wieńczącym

pomyślne zbiory. Ponadto promocja wizerunku Gminy, jak również rozwój wsi i rolnictwa,
poprzez

prezentację

dziedzictwa

kulturowego

i

kulinarnego

oraz

walorów

turystycznych regionu.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Do konkursu można zgłaszać wieńce wykonane przez mieszkańców gminy Chmielno.
2. Zgłoszenia wieńców do Konkursu mogą być dokonane za pośrednictwem sołectw, Kół
Gospodyń Wiejskich, innych osób prawnych z terenu gminy Chmielno
IV. Wymagania dla zgłaszanych wieńców
1. Wieniec mający formę korony, nie powinien przekraczać rozmiarów: wysokość do 180 cm,
szerokość w podstawie oraz średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm.
2. Do wykonania wieńców moga być użyte zboża, płody rolne,owoce, zioła i kwiaty uprawiane
na Pomorzu. Wieniec nie może być wykonany z wykorzystaniem plastiku, styropianu,
sztucznych kwiatów etc. i swoim wyglądem nie powinien budzic negatywnych skojażeń,
obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy i nienawiści.
V. Zgłoszenia do udziału w Konkursie

1. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia Dożynek Gminnych (18.08.2019 r.), w biurze
GOKSiR Chmielno lub w miejscu odbywania się imprezy do koordynatora przebiegu konkursu:
Kamila Cichosz tel. 58 684 22 05, goksir@chmielno.pl
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W zgłoszeniu nalezy podać nazwę zgłaszającego udział w konkursie wraz z danymi
kontaktowymi-adres, telefon.
2. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
VI. Kryteria oceny
Ocenie będą podlegać w szczególności:
a) zgodność wieńca z wymogami Regulaminu Konkursu: od 0-5 pkt;
b) zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania: od 0-5 pkt;
c) różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów
naturalnych, tj.: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp.: od 0-5 pkt;
d) walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły: od 0-5 pkt;
VII. Komisja Konkursowa
1.

Oceny

wieńców

i

przyznania

nagród

dokona

Komisja

Konkursowa

składająca

się

z sołtysów gminy Chmielno lub wyznaczonych przez nich osób.
2. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji.
3. Udział Członków Komisji Konkursowej w pracach Komisji następuje za ich uprzednią zgodą
wyrażona na piśmie.
VIII. Przebieg Konkursu
1.

Każdy

zgłoszony

wieniec

otrzyma

numer

porządkowy,

o

którym

biorący

udział

w Konkursie, zostaną poinformowani w dniu Dożynek Gminnych.
2. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów przyjazdu na miejsce uroczystości dożynkowch i
transportu wieńca zgłoszonego do Konkursu.
3. Wieniec należy dostarczyć na miejsce i do godziny wyznaczonej przez koordynatora Konkursu.
4. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszenia wieńców poprzez wskazanie trzech najładniejszych
wieńców i przyznanie I, II i III miejsca.
5. Po zakończeniu Konkursu, za zgodą autorów wieńców, zostaną przewiezione i wyeksponowane do
oglądania w Gminym Ośrodku Kultury w Chmielnie. Zgłaszający odbierają wieńce w uzgodnieniu z
koordynatorem przebiegu Konkursu do dnia 28 sierpnia 2019 r.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne.
7. Informacja na temat wyników Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Gminy Chmielno (www.chmielno.pl) oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
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w Chmielnie (chmielno.naszgok.pl). Informacje o laureatach Konkursu zostaną opublikowane także
w lokalnych mediach.
8. Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół.
IX. Nagrody
1. Organizator przewiduje dla laureatów Konkursu nagrody:
I miejsce: 700 zł brutto
II miejsce: 500 zł brutto
III miejsce: 300 zł brutto
2. Organizator przewiduje wręczenie wszystkim uczestnikom Konkursu pamiątkowych dyplomów i
nagród rzeczowych
3. Laureaci Konkursu nie mają prawa wnoszenia roszczeń, co do otrzymania nagród rzeczowych.
4. Wieniec, który zdobędzie I miejsce, będzie zgłoszony przez Gminę Chmelno na Dożynki
Województwa Pomorskiego odbywające się w dniu 22 września 2019 r. w Kartuzach.
X. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 20
83-333 Chmielno
tel. 58 684 22 05
e-mail: goksir@chmielno.pl
Koordynator przebiegu konkursu:
Kamila Cichosz tel. 58 684 22 05, goksir@chmielno.pl
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Zgłoszenie Wieńca Dożynkowego
do Konkursu na Wieniec Dożynkowy Gminy Chmielno
w Chmielnie, 18 sierpnia 2019 r.

Nazwa podmiotu
zgłaszającego
Osoba do
kontaktu (osoba
zgłaszająca)
Telefon oraz email podmiotu
zgłaszającego

Oświadczam, że zapoznałem się zapoznałem/-am się z regulaminem Konkursu.

................................................................
(podpis osoby zgłaszającej)

Załącznik nr 1 do Regulaminu

