
Uchwała Nr  LIX/438/14
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 marca  2014 r.

w sprawie konkursu „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” i zasad jego 
przeprowadzania
          

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), Rada Miejska Trzcianki 
uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustanawia  się  coroczny konkurs  „Najładniejszy  Wieniec Dożynkowy”, 
zwany dalej „Konkursem”.

§  2.1.  Zasady  przeprowadzania  Konkursu  określa  regulamin,  stanowiący 
załącznik Nr 1 do uchwały.
    2.Wzór  deklaracji  przystąpienia  do  Konkursu  stanowi  załącznik  Nr  2  do 
uchwały.

3. Wzór  karty oceny wieńców stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia  podjęcia.



UZASADNIENIE

do  projektu  uchwały  w  sprawie  konkursu  „Najładniejszy  Wieniec 
Dożynkowy” i zasad jego przeprowadzania

 Celem  konkursu  „Najładniejszy  Wieniec  Dożynkowy”  jest  kultywowanie 
i upowszechnianie tradycji ludowych, w szczególności poprzez popularyzację  sztuki 
wyplatania  wieńców  dożynkowych.  Wieniec  dożynkowy,  będący  jednym 
z  najważniejszych  elementów  uroczystości  dożynkowych,  doskonale  promuje 
dorobek kulturalny wsi, rozbudzając zainteresowanie twórczością ludową. Wspólna 
praca  podczas wyplatania wieńców aktywizuje  i integruje mieszkańców wsi. 

Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Komisji Środowiska i Rozwoju 
Wsi. 



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIX/438/14
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 marca 2014r.

Regulamin konkursu „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.1.Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs.
2. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Trzcianki.
3. Konkurs  przeprowadzany  jest  każdego  roku,  podczas  obchodów  Święta 

Plonów.

Rozdział 2.
Cel Konkursu

 
§2. Celem Konkursu jest:

1) podtrzymywanie umiejętności i tradycji wyplatania wieńców dożynkowych;
2) popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach i obrzędach dożynkowych;
3) wyróżnienie i prezentacja najładniejszych wieńców oraz ich twórców;
4) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Rozdział 3.
Uczestnicy Konkursu

§3.1.W Konkursie  oceniane  są  wieńce  dożynkowe  wykonane  i  zgłoszone  do 
Konkursu  przez  mieszkańców  gminy  Trzcianka.  Wieńce  niewykonane  przez 
mieszkańców, nie biorą udziału w Konkursie.

2.Uczestnicy Konkursu zgłaszają pisemnie wolę udziału w Konkursie, najpóźniej 
na 7 dni przed planowanym terminem obchodów Święta Plonów.

3. Każda  wieś  może  zgłosić  do  Konkursu  jeden  wieniec  dożynkowy, 
prezentowany podczas Konkursu przez delegację dożynkową. 

Rozdział 4.
Komisja konkursowa

§4.1.  Laureatów  Konkursu  wyłania  czteroosobowa  komisja  konkursowa, 
powoływana  przez Burmistrza Trzcianki.

2. Burmistrz powołuje członków komisji konkursowej najpóźniej na 4 dni przed 
obchodami Święta Plonów. Członkami Komisji są:
1) etnograf z Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka;
2) przewodniczący Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej Trzcianki;



3) przedstawiciel Trzcianeckiego Domu Kultury;
4) przedstawiciel Burmistrza Trzcianki.

§5.1. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji.
  2.Członkowie  komisji  konkursowej  dokonują  oceny  punktowej  wieńców 
dożynkowych,  podczas ich prezentacji przez delegacje dożynkowe, stosując kryteria 
oceny określone  w regulaminie.  
      3. W przypadku równej ilości punktów, o kolejności zdobytych miejsc   decyduje 
przewodniczący komisji konkursowej.
   4.  Z  pracy  komisji  konkursowej  sporządzany  jest  protokół,  który  podpisują 
wszyscy członkowie komisji konkursowej.

   §6.1.  Decyzja  komisji  konkursowej  jest  ostateczna  i  nie  przysługuje  od  niej 
odwołanie.

Rozdział 5.
Prezentacja wieńców dożynkowych

§7.1. Organizator  Konkursu  umożliwia każdej z delegacji dożynkowych godną 
prezentację wieńców, od początku trwania Konkursu do jego zakończenia. 

2.Organizator  Konkursu  zapewnia  czytelne  oznakowanie  każdej  delegacji 
dożynkowej, poprzez umieszczenie przed prezentowanym wieńcem tablicy z nazwą 
miejscowości, którą wieniec reprezentuje. 

§8. 1.Prezentacji wieńców dokonuje delegacja dożynkowa, podczas:
1) przemarszu korowodu dożynkowego;
2) ustawiania wieńców w  miejscu wskazanym przez organizatora.
      2. Prezentacja jednego wieńca przed publicznością trwa maksymalnie 2 minuty.

§9.  Podczas prezentacji ocenie komisji konkursowej podlega:
1) strój delegacji dożynkowej;
2) przyśpiewki;
3) ogólna kompozycja wieńca.

Rozdział 6.
Kryteria oceny

§10.1.  Komisja  konkursowa  dokonuje  oceny  wieńców dożynkowych,  stosując 
następujące kryteria i skalę ocen:
1) zgodność z tradycją –skala ocen od 1do 10 pkt;
2) estetyka, stopień trudności i staranność wykonania – skala ocen od 1 do10 pkt;
3) ogólny wyraz artystyczny – skala ocen od 1do 10 pkt;
4) prezentacja wieńca – skala ocen od 1 do 5 pkt.

 



Rozdział 7.
Nagrody

§11. Wykonawcy  wieńców  dożynkowych,  które  uzyskają  największą  liczbę 
punktów, otrzymują nagrody pieniężne:
1) I miejsce – 700 zł;
2) II miejsce – 600 zł;
3) III miejsce – 500 zł,
4) pozostałe miejsca otrzymują nagrodę w wysokości 250 zł.

   §12.  Ogłoszenie  wyników  Konkursu  i  wręczenie  nagród  następuje  po  części 
oficjalnej Święta Plonów. 



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr  LIX/438/14
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 marca 2014r.

Deklaracja przystąpienia  do konkursu „Najpiękniejszy Wieniec 
Dożynkowy”

 edycja  …........   rok

Deklarujemy  udział  w  konkursie  „Najpiękniejszy  Wieniec  Dożynkowy” 
i     akceptujemy   regulamin  Konkursu.

          Nazwa sołectwa :                                .................................................................

          
        
         Dane osoby uprawnionej do odbioru nagrody:

         imię i nazwisko:                                   …...............................................................

Delegacja dożynkowa składać się będzie   z …... osób.

          telefon kontaktowy:                             …............................................................. 
                                                                        
          Podpis sołtysa:                                     …..............................................................


