
„KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY DOŻYNKOWY WIENIEC GMINY STOSZOWICE 2021” 

REGULAMIN KONKURSU 

 

NAZWA KONKURSU:  

„Konkurs na najpiękniejszy dożynkowy wieniec Gminy Stoszowice 2021” 

 

I. ORGANIZATORZY: 

- Sołectwo Grodziszcze - reprezentowane przez Sołtysa Wsi Piotra Sawickiego na podstawie 

porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach. 

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach na podstawie porozumienia z 

Gminą Stoszowice. 

- Gmina Stoszowice (Partner konkursu).   

 

II. MIEJSCE ORGANIZACJI KONKURSU: 

Wystawa podczas dożynek Gminnych w dniu 22 sierpnia 2021r. od godz. ~13:00 na boisku 

sportowym w Grodziszczu. 

III. CELE KONKURSU 

 upowszechnienie i kultywowanie tradycji obrzędu dożynkowego, 

 prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu gminy Stoszowice, 

 prezentacja bogactw plonów wplecionych w wieniec dożynkowy, 

 wymiana doświadczeń między prezentującymi wieńce dożynkowe, 

 wyłonienie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych 

 popularyzacja tradycji i kultury ludowej, 

 pobudzanie aktywności mieszkańców Sołectw Gminy Stoszowice,   

 zachęta do pracy twórczej, 

 rozwijanie talentów i umiejętności  plastycznych. 

 

IV. UCZESTNICTWO 

1. Każde Sołectwo z Gminy Stoszowice może zgłosić do konkursu po jednym wieńcu 

dożynkowym, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych 

wieńców dożynkowych.  

2. Bezpośrednim wykonawcą sołeckiego wieńca może być: Sołtys z Radą Sołecką, koło 

gospodyń wiejskich, inna organizacja, stowarzyszenie, lub nieformalna grupa 

upoważniona do reprezentowania danego sołectwa, mieszkańcy danego Sołectwa.  

3.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie telefonicznie uczestnictwa 

telefonicznie do GOKSiRu tel. 785 506 048 lub osobiście w namiocie organizatora 

podczas dożynek Gminnych w Stoszowicach w dniu 22 sierpnia 2021r.  



 

V. FORMA I WYGLĄD WIEŃCA  

1. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą do tradycyjnych 

wieńców dożynkowych!  

2. Podstawowe materiały w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów: kłosy 

przynajmniej czterech zbóż, ziarno, owoce, warzywa, trawy, zioła i kwiaty (żywe lub 

suszone ), kolorowe wstążeczki, i inne ozdoby. 

3. Wieńce dożynkowe zgłoszone do konkursu nie powinny przekraczać rozmiarów: 

wysokość 160 cm, szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca 

do 120 cm. 

4. Wieńce nie mogą zawierać elementów plastiku, styropianu, sztucznych owoców i 

kwiatów itp. 

5. Konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich przenoszenie 

6. Wygląd zewnętrzny: kształt – forma korony lub koła. 

 

Wygląd wieńca powinien uwzględniać poniższy opis: 

Symboliczny plon żniwny zwany „wieńcem dożynkowym” miał postać korony lub koła 

uwitego ze wszystkich zbóż. Kształt wieńca musiał być kolisty, co zapewniało odrodzenie 

przyrody i nadejście nowych, bogatych plonów. Tradycyjny wieniec splatano najczęściej z 

przewagą żyta i pszenicy, gdyż tym zbożom przypisywano w dawnych czasach właściwości 

magiczne. Pszenica miała moc sprawczą – miała odwdzięczać się bogatymi plonami na 

przyszły rok, a żyto związane było z tajemniczym światem duchów. Do wieńca wplatano 

również gałązki leszczynowe – symbol obfitości i błogosławieństwa bożego. Wieniec 

dekorowano gronami jarzębiny, mirtem, sitowiem, jabłkami i innymi owocami, orzechami, 

kwiatami i kolorowymi wstążeczkami. Wierzchołek wieńca dekorowano pieczoną kukiełką lub 

piernikowym sercem, co miało wyrażać obfitość lasu i pasieki. Często wierzchołek wieńca 

zwieńczały symbole religijne (np.: krzyż, hostia, monstrancja). Jeśli rok był urodzajny, to i 

wieniec był bogatszy, większy i znakomitszy. W przeszłości umieszczano w wieńcach także 

żywe (z czasem sztuczne – ale z naturalnych materiałów): koguty, kaczęta lub małe gąski. 

Miało to zapewniać piękny i zdrowy przychówek gospodarski. Wieniec dożynkowy nazywany 

bywał "plonem" i uosabiał wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Szkielet konstrukcyjny w 

tradycyjnych formach wykonany był zazwyczaj z wikliny lub drewnianych listewek (Jury, w 

tym przypadku, dopuszcza użycie innych materiałów np.: metal, sklejka). Do dna wieńca 

przymocowane były wystające drążki służące do niesienia wieńca. symbolika wieńca 

nawiązuje do tradycji patriotycznej i chrześcijańskiej, 

 

 



Nie będą oceniane: 

1. Wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki 

transportu, kula ziemska, zarysy granic państw, symboli herbowych, godeł itd., 

studni, uli, kosiarzy i innych scen rodzajowych. 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADNIA PRAC – SOŁECKICH DOŻYNKOWYCH 

WIEŃCOW 

 

1. Gotowe, zgłoszone wcześniej wieńce dożynkowe, dostarczyć należy na boisko 

sportowe w Grodziszczu najpóźniej do dnia 22 sierpnia do godziny 13:00.  

2. Wieńce zostaną wyeksponowane na Wystawie Konkursowej, która odbędzie się dnia  

22 sierpnia 2021 roku, w godz. od godz. 14:00 i podane ocenie Komisji Konkursowej 

powołanej przez Dyrektora GOKSiR, po ocenie konkursowej odbędzie się 

symboliczne łamanie chlebem z wieńców dożynkowych.  

3. W godzinach od: 17.00 – 18:30, uczestnicy konkursu odbierają wieńce konkursowe.  

 

VII. SPOSÓB OCENY: 

1. Oceny zgłoszonych dożynkowych wieńców dokona komisja powołana w dniu 

22.08.2021 r.. 

2. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny wieńców biorąc pod uwagę: 

- zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki, 

- różnorodność materiałów użytych do wykonania wieńca dożynkowego tj. kłosy, 

ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, trawy, zioła itp. 

- walory estetyczne w tym kompozycja, dobór barw, architektura i wielkość bryły, 

- walory artystyczne związane z kulturą robienia wieńca dożynkowego - zachowanie 

elementów tradycyjnych, patriotycznych i chrześcijańskich. 

- sposób prezentacji wieńca, w tym stroje grupy wieńcowej. 

 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

 

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 22 sierpnia 2021r.o godz. 16:45 roku na 

scenie głównej podczas Dożynek Gminnych w Stoszowicach.  

 

IX.  NAGRODY 

Nagrodami w konkursie będą bony finansowe na realizację inicjatyw z przeznaczeniem na 

poprawę estetyki i upiększanie wsi z wykorzystaniem na potrzeby danego Sołectwa o 

wartości: 500 zł (pięćset złotych). Nagrodę otrzymuje każde sołectwo z terenu Gminy 

Stoszowice dopuszczone do konkursu, które przygotowało wieniec dożynkowy. W razie 



pozyskania dodatkowych środków i sponsorów mogą być przyznane dodatkowe nagrody dla 

laureatów bądź wyróżnionych. Organizator może sprecyzować cel i sposób wykorzystania 

dodatkowych środków.  

 

Realizacja nagród: 

Przed realizacją nagród osoba uprawniona do reprezentowania Sołectwa winna uzyskać 

akceptację Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach. 

Konieczny jest kontakt z biurem GOKSIR w celu ustalenia warunków realizacji bonu.  

Katalog dozwolonych nagród: 

Bon może być zrealizowany na zakupy na potrzeby danego sołectwa np. zakup ziemi do 

nasadzeń, kory, włóknin, podłoży, sadzonek, krzewów, drzew, organizacji wydarzeń 

gminnych, urządzeń do pielęgnacji zieleni, wyposażenia itp. Z zakupów wyłączone są: 

alkohol, wyroby tytoniowe, lekarstwa i farmaceutyki, transakcje kantorowe, a także zakłady 

lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakłady bukmacherskie, itp. ; 

Rozliczenie: 

Rozliczenie odbywa się na zasadzie refundacji uzgodnionych z Dyrektorem GOKSiR 

zakupów poprzez płatność faktur przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Stoszowicach do kwoty przyznanego bonu, przy czym zakupy powinny zakończyć się do 

30.10.2021r. a dostarczane do biura GOKSiR – uzgodnione faktury – powinny umożliwiać 

terminową płatność przez Organizatora. Organizator zastrzega, iż faktury za zakup bez 

uzgadniania ich finansowania oraz faktury, których rozliczenie nie będzie możliwe do dnia 

30.10.2021 r. mogą zostać nie sfinansowane. 

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  

 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku uczestnika imprezy na potrzeby reklamowo – marketingowe zarówno 

przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach oraz Gminę Stoszowice i 

Sołectwo Grodziszcze. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania 

przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w 

imprezie. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Stoszowicach ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra. Inspektor Danych osobowych 

Krystyna Kawecka tel. 748164552, e-mail: biuro@goksir.stoszowice.pl w godzinach pracy 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Stoszowicach.  

 

 



XI. UWAGI KOŃCOWE:  

 

1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu 

zawarte w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

3. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela dyrektor GOKSiR Jarosław 

Rudnicki tel. 785 506 048. Szczegółowych informacji dotyczących finansowania i 

uzgodnień zakupów udziela pracownik GOKSiR Krystyna Kawecka Tel. 748164552.  

 

 

  


