
Załącznik do Zarządzenia Nr 88/OW/2018 

Burmistrza Bychawy z dnia 16 lipca 2018 r. 

 

 

 

Regulamin 

Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych 

dla Dożynek Gminnych w Bychawie w dniu 19 sierpnia 2018 r. 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują podczas dożynek gminnych w dniu 

19 sierpnia 2018 r. 

2. Organizatorem Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych jest Burmistrz Bychawy. 

3. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania 

zmian w Regulaminie. 

4. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej 

www.bychawa.pl. 

 

II. Cel konkursu 

1. Prezentacja oraz wybór najpiękniejszych wieńców: tradycyjnego i współczesnego.  

2. Upowszechnianie oraz kultywowanie tradycji regionalnych związanych ze świętem 

plonów. 

3. Aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja dorobku kulturalnego wsi polskiej. 

 

III. Zgłaszanie i uczestnictwo 

1. Zgłoszenia wieńców do konkursu przyjmowane są w dwóch kategoriach: wieńce 

tradycyjne i wieńce współczesne. 

a) wieńce tradycyjne – autentycznie ludowe, wykonane według starych wzorów 

np: wieńce korony, wieńce płaskie, wieńce koliste, wieńce w kształcie stożkowej 

kopy. Wieńce wykonane są z wykorzystaniem wyłącznie płodów naturalnych: kłosy, 

ziarna, warzywa, owoce, kwiaty, zioła.  

b) wieńce współczesne – o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej, formy 

uwzględniające współczesny charakter społeczeństwa, odwołujące się do aktualnej 

rzeczywistości religijnej, historycznej lub obyczajowej. 

2. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać zgodnie z Kartą zgłoszenia stanowiącą 

załącznik do niniejszego Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

16.08.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Bychawie. 

3. Wykonawcą wieńca może być sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, zespół 

ludowy lub inna organizacja bądź stowarzyszenie działające na terenie gminy. 

4. Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na koszt własny. 

http://www.bychawa.pl/


 

IV. Komisja konkursowa 

1. Komisję konkursową powołuje organizator. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi po jednym przedstawicielu: instytucji 

kultury, Rady Miejskiej w Bychawie, Gminnej Rady Seniorów w Bychawie, 

Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

Wokół Lublina”. 

3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wieńców i rozstrzyga konkurs w dniu 

uroczystości dożynkowych. 

4. Każdy członek Komisji zobowiązany jest do oceny dwóch wieńców w obydwu 

kategoriach poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania: 1 głos na wieniec 

tradycyjny oraz 1 głos na wieniec współczesny. 

5. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwa lub więcej wieńców 

o wyniku konkursu decyduje losowanie. 

6. Z prac Komisji Konkursowej sporządzony jest protokół i podpisany przez 

wszystkich jej członków. 

 

V. Nagrody 

1. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody w obydwu kategoriach: za pierwsze 

miejsce – 500 zł brutto, drugie miejsce – 400 zł brutto, trzecie miejsce – 300 zł 

brutto. 

2. Laureaci pierwszych miejsc w obydwu kategoriach Gminnego Konkursu Wieńców 

Dożynkowych (tj. wieniec tradycyjny oraz wieniec współczesny) będą 

reprezentować Gminę Bychawa na Dożynkach Powiatowych w Radwcu w dn. 

2 września 2018 r. 

3.  Pozostałe wieńce otrzymują wyróżnienia finansowe, których wysokość 

uzależniona jest od ilości zgłoszonych wieńców. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz sprawach spornych 

ostateczną decyzję podejmuje organizator. 



Załącznik 

do Regulaminu Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

GMINNY KONKURS WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH 

BYCHAWA, dnia 19 sierpnia 2018 r. 

1 
Nazwa delegacji dożynkowej 

- 
sołectwo/organizacja 

 
 
 
 
 
 

2 
Przewodniczący delegacji 

(imię i nazwisko) 

 
 
 
 
 
 

3 
Wieniec tradycyjny 

 
(zaznaczyć pole ”x”) 

 
 

 
 
 

4 
Wieniec współczesny 

 
(zaznaczyć pole ”x”) 

 

 

 
 
 

 

Kartę zgłoszenia złożyć do dnia 16 sierpnia 2018 r. 


