REGULAMIN KONKURSU
„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2022”
Organizator
• Gmina Kikół
• Ośrodek Kultury Gminy Kikół
Cel konkursu
• Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
• Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej.
• Promocja wsi i integracja mieszkańców.
• Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego atrybutu
obchodów.
• Promocja twórczych pomysłów poszczególnych sołectw i grup w Gminie Kikół.
• Zainteresowanie młodego pokolenia doroczną obrzędowością związaną z dożynkami.
Warunki uczestnictwa
• W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, stowarzyszenie, Koło Gospodyń Wiejskich, rolnicy oraz
wszyscy zainteresowani, którzy chcą zaprezentować własny wieniec dożynkowy, a są z gminy Kikół.
• Zadanie polega na przygotowaniu wieńca współczesnego lub tradycyjnego.
• Podstawowe materiały muszą być związane ze świętem plonów – np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce,
kwiaty itp.
• Biorący udział w konkursie mogą zgłosić 1 wieniec z wybranej kategorii.
• Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do 9 sierpnia 2022r. karty zgłoszenia, która stanowi załącznik nr
1 do regulaminu.
• Każdy wieniec musi posiadać tabliczkę informacyjną dotyczącą wykonawców (nazwa sołectwa,
organizacji itp. ).
• Komisja konkursowa dokona oceny wieńców w dniu 21 sierpnia 2022r. podczas Dożynek GminnoParafialnych w Kikole.
Kryteria oceny
Ocena wieńców:
Wieńce będą oceniane w dwóch kategoriach:
• wieniec tradycyjny
• wieniec współczesny
– Wieniec tradycyjny powinien być w kształcie korony, spleciony z co najmniej trzech pałąków
związanych u góry, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców
dożynkowych.
– Wieniec współczesny (technika dowolna).
W obydwu kategoriach do wykonania wieńców należy użyć płodów ziemi (roślin, ziarna zbóż, nasion, bulw,
korzeni, owoców, orzechów, kwiatów naturalnych oraz elementów podtrzymujących np. z drewna, tektury,
metalu itp.).
• Prace oceni komisja powołana przez organizatora
• Komisja oceniać będzie w dwóch kategoriach:
- Tradycyjny Wieniec Dożynkowy
- Współczesny Wieniec Dożynkowy
• Za WIENIEC DOŻYNKOWY przewidziane są nagrody oraz dyplomy. Więcej informacji o konkursie
można uzyskać pod nr tel. 500 837 986 oraz osobiście w Ośrodku Kultury Gminy Kikół.

