
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2018
Dyrektora Centrum Kultury w Łubnicach

Regulamin Konkursu 

na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

Organizator, miejsce i termin Konkursu:

1. Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, 28 – 232 Łubnice.

2. Plac rekreacyjny w Łubnicach, 19 sierpień 2018 r.

Cele Konkursu:

1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.

2. Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej.

3. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

Kryteria oceny Wieńca Dożynkowego  

(zgodnie z Regulaminem Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 

Województwa Świętokrzyskiego):

1. Zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania.

Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców 

dożynkowych. Na terenie województwa świętokrzyskiego spotykane były wieńce: 

- w kształcie kopuły najczęściej o kolistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach,

- w kształcie stożka utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden nad drugim, a każdy kolejny o 

mniejszej średnicy.

- w kształcie płaskiej korony. 

Szkielet konstrukcyjny wieńca w tradycyjnych formach wykonany był zazwyczaj z wikliny  lub 

drewnianych listewek (Jury, w tym przypadku, dopuszcza użycie innych materiałów). 

Ramiona wieńca i inne części konstrukcyjne oplecione były kłosami wszystkich zbóż. Wieńce 

dekorowano żywymi, bądź bibułowymi kwiatami, owocami, ziołami i kolorowymi wstęgami. Ważnym 

elementem było zwieńczenie całej formy. Najczęściej umieszczano tam symbole religijne, jak: krzyż, 

hostia, monstrancja. Do dna przymocowane były wystające drążki służące do niesienia wieńca.

Rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym (zaleca się, aby 

rozmiar nie przekraczał 1,5 metra wysokości i 1 metra średnicy w podstawie). 

2. Nie będą oceniane : 



- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych,

- wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, kula ziemska, 

studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.

3. Poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu tradycyjnych 

ozdób.

Warunki uczestnictwa:

1. Każde sołectwo może zgłosić do konkursu jeden wieniec.

2. Grupy wieńcowe przyjeżdżają na swój koszt.

3. Wieniec należy dostarczyć na plac rekreacyjny w Łubnicach w dniu 19 sierpnia br. (niedziela) do 

godziny 16.30.

Nagrody:

1. Organizator zapewnia nagrody finansowe. 

2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora wybierze jeden najładniejszy wieniec, przyznając 

nagrodę w wysokości 400 zł brutto. Pozostali uczestnicy konkursu za każdy zgłoszony wieniec 

otrzymają nagrodę w wysokości 300 zł brutto.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie:

1. W Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy wezmą udział sołectwa, które zgłoszą swój 

udział.

2. Zgłoszenia należy kierować do dnia 14 sierpnia br. wypełniając kartę zgłoszenia i przekazując do 

Centrum Kultury w Łubnicach.

Komisja Konkursowa:

W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizatorzy powołają Komisję Konkursową. Decyzja komisji jest 

ostateczna i niepodważalna.


