
REGULAMIN 

Gminnego Konkursu Dożynkowego 2022 
Organizatorzy Konkursu:  

Wójt Gminy Łambinowice, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach, sołectwo Sowin 

I. Celem Konkursu jest upowszechnianie, kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej 
związanej z okresem żniw 

 

II. Konkurs odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2022r. podczas Dożynek Gminnych w Sowinie 
 

III. Konkurs adresowany jest do sołectw Gminy Łambinowice 
 

IV. Warunki uczestnictwa 
1. Każde sołectwo reprezentuje jedna delegacja  
2. Konkurs dzieli się na 2 odrębne części: Konkurs Koron Dożynkowych oraz Konkurs Prezentacji 

Sołectwa  
3. Każde sołectwo może brać udział w jednej lub obu częściach Konkursu. 
4. W części Konkurs Koron Dożynkowych ocenie podlega korona dożynkowa. Warunkiem 

uczestnictwa jest samodzielne wykonanie korony przez mieszkańców sołectwa oraz  
przedstawienie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej samodzielne wykonanie korony –
zdjęcia powinny być wydrukowane lub wywołane. 

5.  W części Konkurs Prezentacji Sołectwa ocenie podlega pojazd, prezencja delegacji, 
promocyjne stoisko sołeckie. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie korony dożynkowej 
przez sołectwo, przy czym korona nie musi być samodzielne wykonana, ani brać udziału w 
części Konkurs Koron Dożynkowych.  

6. Niespełnienie powyższych warunków dyskwalifikuje z udziału w Konkursie. 
 

V. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora 
 

VI. Kryteria oceny: 
 

1. Konkurs Koron Dożynkowych: 0-10 punktów 
- związek z kulturą i tradycją regionu – kształt korony, preferuje się użycie kilku rodzajów zboża;  
- technika i estetyka wykonania - dokładność, staranność, jakość zbóż i innych darów ziemi 
użytych do dekoracji;  
- walory artystyczne - ogólny wyraz artystyczny w odniesieniu do prezencji wzrokowej;  
UWAGA! Wielkość, forma i technika (kłosowa, ziarnkowa, inne prace plastyczne o tematyce 
żniwnej) jest dowolna. Należy unikać „dekorowania” koron przedmiotami i dodatkami 
nienaturalnymi (np. lalki, obrazy, sztuczne kwiaty, sztuczne korale itp.) 
 

2. Konkurs Prezentacji Sołectwa: 
- Pojazd uczestniczący w korowodzie dożynkowym (w tym np. rodzaj pojazdu, dekoracja 
pojazdu, pomysłowość): 0-3 punktów  
- Prezencja delegacji (w tym np. stroje delegacji, muzyka – gra, śpiew): 0-3 punktów 
Ocena delegacji w tym kryterium będzie przeprowadzona w trakcie wjazdu delegacji sołeckiej 
na plac, na którym odbywają się uroczystości dożynkowe i podczas wręczania chlebów. 
- Promocyjne stoisko sołeckie prezentujące zasoby kulturowe, przyrodnicze i aktywność 
sołectwa: 0-6 punktów. 
UWAGA: Na stoiskach mogą znajdować się tylko niewielkie ilości artykułów / produktów 
spożywczych. Stoiska powinny prezentować zasoby przyrodnicze i kulturowe sołectwa, jego 
aktywność i historię, nie mogą to być stoiska prezentujące wyłącznie wyroby kulinarne. Ocenie 
podlega stoisko (pomysł na promocję sołectwa, sposób prezentacji jego zasobów i aktywności 
mieszkańców); ocenie nie będzie podlegała atrakcyjność zasobów sołectwa, ilość 
zrealizowanych przedsięwzięć itp.). Organizator zapewni miejsce na potrzeby przygotowanej 
ekspozycji sołectwa (proste drewniane stoły wykonane z desek o wymiarach ok. 1,5x0,7m).  



 
VII. Nagrody: 

1. W Konkursie Koron Dożynkowych przyznane zostaną nagrody w formie talonów o wartości: 
I   miejsce –1100 zł.  
II  miejsce –  900 zł. 
III miejsce –  700 zł. 
Wyróżnienia – od 100 zł. do 500 zł. 

2. W Konkursie Prezentacji Sołectwa przyznane zostaną nagrody w formie talonów o wartości: 
I   miejsce –1100 zł.  
II  miejsce –  900 zł. 
III miejsce –  700 zł. 
Wyróżnienia – od 100 zł. do 500 zł. 

3. Dopuszcza się przyznawanie miejsc równoważnych 
4. Talony mogą zostać wykorzystane na zakup sprzętu lub materiałów  

na potrzeby sołectwa  
5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród w zależności 

od jakości prac i ilości sołectw uczestniczących w Konkursie 
 

 

 


