
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
WIEŃCE 2015

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE
REGULAMIN

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
ul. Wilsona 2
05-840 Brwinów

Dożynki to obyczaj żniwny wieńczący roczny cykl prac polowych. Nazywany Świętem Plonów czas święcenia 
płodów rolnych miał zapewnić pomyślność i urodzaj przyszłych zbiorów. Rytuał ścinania pierwszych i ostat-
nich kłosów zbóż miał wzmocnić działanie obrzędu, a kłosy wplatano w koronę wieńca - symbol obfitości 
i dziękczynienia.

1. Konkurs kierowany jest do reprezentantów gmin, sołectw, stowarzyszeń, nieformalnych grup artystycznych, 
miłośników tradycji i sztuki ludowej – zrzeszonych lub nie – działających na terenie powiatu pruszkowskiego.

2. Konkurs jest przeprowadzony w dwóch kategoriach:           
•	 TRADYCJA  POKOLEŃ               
•	 NOWA TRADYCJA   

3. Wieńce w obu kategoriach mają być wykonane w oparciu o naturalne materiały, w szczególności różnorodne 
kłosy zbóż, wyplatane i wite.

4. W kategorii TRADYCJA POKOLEŃ dopuszczalne są różnorodne płody ziemi, naturalne kwiaty, zioła oraz 
tradycyjnie wykorzystywane w wieńcach elementy dekoracyjne z wstążek, bibuły papierowej, korali i tym 
podobnych materiałów; nie dopuszcza się elementów z tworzyw sztucznych; wieniec w kategorii TRADYCJA 
POKOLEŃ musi mieć formę klasycznej korony opartej na kole – dopuszczalnie – na dowolnym wielokącie 
foremnym.

5. W kategorii NOWA TRADYCJA  dopuszczalne są wszystkie materiały jak w punkcie 4., przy czym forma 
wieńca może być swobodna – jedynie zainspirowana tradycyjnymi wieńcami, jednak całość musi być wyko-
nana zgodnie z punktem 3.

6. Maksymalne wymiary wieńców – to 160 x 120 cm, gdzie 120 cm jest wymiarem odnoszącym się do średnicy 
wieńca w najszerszym jego miejscu w przypadku kategorii TRADYCJA POKOLEŃ oraz te same wymiary, ale 
z możliwością odwrócenia proporcji w kategorii NOWA TRADYCJA.

7. W konkursie przewidziane są dyplomy i nagrody pieniężne za I, II, III MIEJSCE w obu kategoriach (odpow-
iednio 1000, 700, 500 pln), nagroda GRAND PRIX (jury wybiera z obu kategorii reprezentanta powiatu na 
dożynkach wojewódzkich) oraz dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników (300 PLN).

8. Przewidziana jest NAGRODA PUBLICZNOŚCI – laureat wyłoniony w drodze głosowania.
9. W skład jury wejdą przedstwiciele sztuki ludowej, etnografii oraz artyści plastycy.
10. Regulamin dostępny jest na stronie www.ok.brwinow.pl.
11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
12. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

TERMIN ZGŁASZANIA WIEŃCA 
16 sierpnia 2015 do godz. 12.00 – na adres ok@ok.brwinow.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
23 sierpnia 2015, DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE, ul. Turystyczna 4, 05-840 Brwinów


