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Regulamin konkursu na „Najpiękniejszy, tradycyjny wieniec dożynkowy”
Powiatu Boleslawieckiego

Organizator konkursu

Powiat Bolesławiecki

Cel konkursu

1. Upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych z obrzędami dożynkowymi.
2. Prezentacja najpiękniejszych tradycyjnych wieńców dożynkowych z terenu powiatu

bolesławieckiego.
3. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieńce dożynkowe.
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami prezentującymi swoje

wieńce.
5. Wyłonienie prac o najwyższych walorach etnograficznych i artystycznych do etapu

konkursu wojewódzkiego.

Miejsce i czas konkursu

Komisja konkursowa oceniać będzie wieńce na dożynkach, które odbywają się w gminach
powiatu bolesławieckiego na przełomie sierpnia/września danego roku nie później jednak niż
na tydzień przed dożynkami Województwa Dolnośląskiego.

Zasady udzialuw konkursie

Do każdego zgłoszonego do konkursu wieńca powinna być dołączona wizytówka z
informacją zawierającą nazwę gminy i sołectwa, które wykonało wieniec.

Kryteria dopuszczające uczestnictwo wieńcaw konkursie

W konkursie uczestniczyć mogą grupy wieńcowe wraz z wieńcami, które spełniają następujące
kryteria:

1. W konkursie biorą udział wieńce, które formą i użytymi materiałami nawiązują
do polskich tradycji wieńców dożynkowych;

2. Wieńce zgłoszone do konkursu nie powinny przekraczać rozmiarów: wysokość
180 cm, szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm;

3. Wieńce nie mogą zawierać elementów plastiku, styropianu (np. figurek
czy sztucznych kwiatów);

4. Konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich niesienie w korowodzie dożynkowym.
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Komisja konkursowa

l.

UJ

Wieńce zostaną ocenione przez powołaną przez Starostę Bolesławieckiego komisję
konkursową;
W skład komisji konkursowej wchodzą 4 osoby;
Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący;
Z prac komisji zostanie sporządzony protokół, który podpisany będzie przez wszystkich
członków komisji;
Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Kryteria oceny wieńców

Kryteria oceny (maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać wieniec w poszczególnych
kategoriach):

l. Zgodność z tradycją (w zakresie kompozycji, formy, użytych materiałów i technik
wyplatania) 3 punkty;

2. Bogactwo, różnorodność użytych materiałów (kłosy, ziarno zbóż, owoce, warzywa,
zioła, kwiaty, itd.) 3 punkty;

3. Walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły)
3 punkty;

4. Ogólnywyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych
3 punkty.

Każdy wieniec może uzyskać maksymalnie 12 punktów od każdego z członków komisji,
członkowie komisji na karcie oceny przyznają swoje punkty poszczególnym wieńcom. Punkty
są sumowane, wygrywa wieniec, który uzyskał największą liczbę punktów.

W przypadku kilku wieńców z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje ocena
Przewodniczącego Komisji.

Upominki i wyróżnienia

1. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznawane będę nagrody rzeczowe wraz z listami
gratulacyjnymi. Komisja może również przyznać wyróżnienia w formie listów
gratulacyjnych.

2. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie 3 dni po ostatnich dożynkach, nie później jednak
niż na tydzień przed dożynkami Województwa Dolnośląskiego.
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3. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas wrześniowej Sesji Rady Powiatu
Bolesławieckiego.

4. Informacja o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatu
Bolesławieckiego.

5. Wieniec, który zajmie I miejsce wraz z grupą wieńcową będzie reprezentował Powiat
Bolesławiecki na dożynkach Województwa Dolnośląskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodniez art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

l) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Bolesławiecki z siedzibą w
Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, kontakt mailowy pod adresem:
biuro@powiatboleslawiecki.pl, reprezentowany przez Starostę Bolesławieckiego.

2) inspektorem ochrony danych jest Mariusz Oliwa, tel. 75 612 17 44 kontakt mailowy:
m.oliwa@powiatboleslawiecki.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań na
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa:

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres
podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów.

7) posiada Pani/Pan prawo dostepu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania,
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8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania


