
 

 

                                                             

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

WIEŃCA DOŻYNKOWEGO 

Dożynki Gminne 

14 sierpnia 2022 w Łoniowej 

 
1. Do udziału w Gminnym Konkursie Wieńca Dożynkowego zaproszone są delegacje 

wszystkich sołectw z terenu Gminy Dębno. 
 

2. Każdą wieś reprezentuje jedna grupa wieńcowa prezentując jeden wieniec. 
 
 

3. Wszystkie delegacje z wieńcami uczestniczą w Dożynkach Gminnych 
rozpoczynających się od Mszy Świętej, która zostanie odprawiona w Amfiteatrze 
Letnim obok Remizy OSP w Łoniowej, dnia 14 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00. 

 
 

4. Wieńce ustawiane będą na terenie Dożynek na stanowiskach, według kolejności 
przybycia. Po zakończeniu nabożeństwa wieńce będą wnoszone na scenę, według 
kolejności stanowisk. 

 
 

5. Oceny wieńców dokonuje profesjonalna komisja artystyczna powołana  
przez organizatorów. 

 

6. Grupa wieńcowa może liczyć maksymalnie 10 osób. W składzie grupy mogą być 
osoby grające na instrumentach muzycznych. 

 

7. Każda grupa wieńcowa prezentuje swój wieniec na scenie, w czasie  
nieprzekraczającym 5 minut. Dopuszcza się „ośpiewanie” wieńca (czas ośpiewania 
wieńca z prezentacją nie może przekroczyć  5 min). 

 

8. „Ośpiewanie” i prezentacja grupy wieńcowej nie wpływa na ocenę wieńca. 
OCENIANY JEST TYLKO WIENIEC – jego walory artystyczne, zgodność z tradycją,  
użyte materiały, sposób zdobienia itd., może być brana także pod uwagę 
dokumentacja fotograficzna, pokazująca pracę przy wieńcu. 

 

9. Każda delegacja wieńcowa proszona jest o przygotowanie w wersji papierowej 
informacji o wieńcu dla konferansjera. Informację taką należy zabrać ze sobą  
w dniu Dożynek i przekazać konferansjerowi. 
  

 
 

RADA SOŁECKA  

W ŁONIOWEJ 

 



 
 
KRYTERIA OCENY WIEŃCA 
 
Wieńce będą oceniane w dwóch kategoriach: 
1. WIENIEC TRADYCYJNY /UWITY ZE ZBÓŻ - korona, kula przypominająca rózgę 
weselną, stożkowa kopa na okrągłej podstawie nawiązująca swym wyglądem do snopa 
zboża, wieniec płaski z promieniście rozpostartymi kłosami/ 
 
2. WIENIEC WSPÓŁCZESNY /UWITY ZE ZBÓŻ  -  forma nawiązująca do wieńca 
tradycyjnego poszerzona o elementy współczesne, religijne itp./ 
 
Podstawą oceny wieńca będą następujące elementy: 

− tradycyjny sposób zdobienia wieńca /płody ziemi, kwiaty żywe, suszone  
i wykonane z bibuły, orzechy, jarzębina, zioła, kolorowe wstążki  
nie kwiaciarniane/ 

− walory artystyczne 
 
Wieńce ocenia niezależna, zewnętrzna, fachowa komisja artystyczna powołana  
przez organizatorów. Komisja sporządza protokół w którym przyznaje miejsca  
oraz wyróżnienia w kategorii wieńców tradycyjnych i współczesnych. 
 
NAGRODY 
 
Za najpiękniejsze wytypowane przez komisję artystyczną wieńce, zostaną przyznane 
nagrody finansowe (w formie czeku) ufundowane przez Wójta Gminy Dębno. 

- W kategorii wieńców tradycyjnych przewidziane są nagrody finansowe  
za miejsca od pierwszego do trzeciego. 

- W kategorii wieńców współczesnych przewidziane są nagrody finansowe  
za miejsca od pierwszego do trzeciego. 

 
 
 

Z poważaniem 
Łukasz Przybyło 

Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury 
 

 

 


