REGULAMIN KONKURSU
WIEŃCOWEGO

Organizatorzy:
Samorząd Województwa Lubelskiego
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Gmina Bełżyce
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Miejsce konkursu: Bełżyce
Termin konkursu: 30 sierpnia 2020 r.
Cel konkursu:
1. Kultywowanie żywych i cennych aspektów zwyczajów dożynkowych.
2. Popularyzacja tradycji ludowej w twórczości artystycznej.
3. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.
Dopuszcza się udział maksymalnie dwóch wieńców dożynkowych
(jednego tradycyjnego i jednego współczesnego) z każdego Powiatu.
Organizatorzy powołują Komisję Konkursową, która będzie oceniać wieńce w dwóch
kategoriach: wieńce tradycyjne i współczesne.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo zmiany kategorii wieńców dożynkowych
wg oceny Komisji.
Kryteria oceny:
1. wieńce tradycyjne:
a) zastosowanie autentycznie ludowych, starych wzorów zapamiętanych przez
najstarszych mieszkańców (np. wieńce – korony wykonane na szkielecie
pałąkowym, wieńce płaskie, koliste lub w kształcie stożkowej kopy zboża);
b) materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów –
wyłącznie płody naturalne (kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty) występujące w
naszym regionie;
c) wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor,
kompozycja, itp.).

2. wieńce współczesne:
a) materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów (kłosy,
ziarno, warzywa, owoce, kwiaty) występujące w naszym regionie;
b) wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor,
kompozycja, itp.);
c) wieniec jako zwieńczenie pracy na roli i prezentacja płodów rolnych
z wykorzystaniem oryginalnych, nowatorskich inwencji, o dowolnej kompozycji,
może ukazywać współczesny obraz wsi.
Nagrody i wyróżnienia:
Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia w obu kategoriach konkursowych.
Ostateczną decyzję co do liczby i wysokości nagród podejmie Komisja Konkursowa.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu uroczystości
dożynkowych. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
Zgłoszenia do udziału w Konkursie:
Wieńce mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo. Każdy wieniec powinien
posiadać informację z jakiego pochodzi powiatu, miejscowości i gminy. Karty zgłoszeń
(w załączeniu) prosimy odesłać w terminie do 24 sierpnia 2020 na:
e-mail: dozynki.lubelskie2020@gmail.com
lub na adres:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
tel. 81 532 42 08, fax 532 37 75,

Wytypowaniem i zgłaszaniem wieńców, delegacji reprezentujących powiat
oraz koordynacją wyjazdu na Dożynki Wojewódzkie zajmują się
Starostwa Powiatowe.

