REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

Organizator Konkursu: Starosta Powiatu Żarskiego
Miejsce Konkursu: „Wzgórze Tuplickie” ul. Kościuszki Tuplice
Termin konkursu: 25 sierpnia 2018 r.
1. Cel konkursu: pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego wsi, przekazywanie
umiejętności wyplatania wieńców jako jednej z najpiękniejszych tradycji obrzędu
żniwnego i prezentacja wieńców podczas uroczystości „Dożynek Gminnych”.
2. W konkursie mogą brać udział:
1) Koła Gospodyń Wiejskich
2) Zespoły Śpiewacze
3) Rady Sołeckie
4) Stowarzyszenia
5) Osoby fizyczne nie będące zawodowymi artystami
3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Powiatu Żarskiego.
4. Konkurs dotyczy wyłącznie prac nie prezentowanych wcześniej w konkursie
wyższego stopnia (województwo).
5. Każda gmina może zgłosić do konkursu zwycięzcę konkursu gminnego na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny i współczesny, lub przy braku
zwycięzcy wytypowany przez gminę jeden wieniec tradycyjny i jeden współczesny.
6. Kryteria oceny:
1) Kategoria wieńce tradycyjne:
a) podstawowe materiały w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów
(wplecione kłosy z 4 podstawowych zbóż- pszenica, owies, żyto, jęczmień,
ziarno, warzywa, owoce, kwiaty);
b) wygląd zewnętrzny:
- kształt: forma korony, u podstawy koło
- materiał: 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;
- kolor: kolorystyka dowolna
- kompozycja: dowolna, pod warunkiem zachowania kształtu korony.
c) zgodność z wymiarami (wysokość do 170 cm, szerokość w najszerszym
miejscu do 150cm )

2) Kategoria wieńce inne niż tradycyjne (formy współczesne):
a) podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze
świętem plonów (kłosy z 4 podstawowych zbóż, ziarno, warzywa, owoce,
kwiaty)
b) Wygląd zewnętrzny:
- kształt: dowolny pod warunkiem zachowania formy wieńca (czyli oplatania
poszczególnych elementów zbożem lub innymi materiałami przynajmniej w obrębie
głównej konstrukcji)
- materiał: 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;
- kolor: kolorystyka dowolna;
- kompozycja: dowolna, dopuszcza się wprowadzenie elementów ruchomych;
c) zgodność z wymiarami (wysokość do 170 cm, szerokość w najszerszym
miejscu do 150cm)
3) Prace powinny być dostarczone w godzinach od 10.00 do 17.30 w dniu
konkursu na „Wzgórze Tuplickie” ul. Kościuszki w Tuplicach
7. Prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatora konkursu.
8. Zdobywcy
I miejsca w obu kategoriach wieńców tj. wieniec tradycyjny
i współczesny otrzymają nagrody.
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