REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
GMINY MASŁÓW
Masłów, 14.08.2022r.
I.
II.
III.

Miejsce Konkursu
Lotnisko w Masłowie
Termin Konkursu
14 sierpnia 2022 r., podczas Gminnych Dożynek w Masłowie.
Organizator Konkursu
Gmina Masłów i Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.

IV. Cel Konkursu
1. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji
regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.
2. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz o roli wieńca, jako
głównego rekwizytu obchodów.
3. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
4. Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi oraz Gminy Masłów.
V. Zakres przedmiotowy Konkursu
Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje
do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
VI. Kryteria oceny
1. Zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania:
a) do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą do tradycyjnych
wieńców dożynkowych. Na terenie województwa świętokrzyskiego spotykane były:
- w kształcie kopuły najczęściej o kulistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach
- w kształcie stożka utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden na drugim, a każdy
kolejny o mniejszej średnicy.
- w kształcie płaskiej korony.
2. Szkielet konstrukcyjny wieńca w tradycyjnych formach wykonany był zazwyczaj z wikliny
lub drewnianych listewek. (Dopuszcza się użycie innych materiałów). Ramiona wieńca i inne
części konstrukcyjne oplecione były kłosami wszystkich zbóż. Wieńce dekorowano żywymi,
bądź bibułkowymi kwiatami, owocami, ziołami i kolorowymi wstęgami. Ważnym elementem
było zwieńczenie całej formy. Najczęściej umieszczano tam symbole religijne, jak: krzyż,
hostia, monstrancja.
Do dna przymocowane były wystające drążki służące do niesienia wieńca. Rozmiar wieńca
powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym (zaleca się, aby rozmiar
nie przekraczał 1,5 metra wysokości i 1 metra średnicy w podstawie.

3. Nie będą oceniane:
- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych.
- wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, kula
ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe
4. Poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu
tradycyjnych ozdób.
VII. Uczestnictwo
1. Każda miejscowość/sołectwo/KGW gminy Masłów biorąca udział w Gminnych Dożynkach
w dniu 14 sierpnia 2022 r., zgłasza jeden wieniec podlegający ocenie.
2. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu
oraz zgłoszeniem uczestnictwa pocztą elektroniczną na następujący adres email:
szklanydom@maslow.pl lub telefonicznie: 41 311 21 28 w terminie do 2 sierpnia 2022 r.
2. Organizator zapewnia postumenty pod wieńce oraz tabliczki z nazwami
miejscowości/sołectwa/KGW, których wieniec jest reprezentowany.
3. Organizator nie zapewnia transportu wieńca przed dożynkami i po dożynkach.

VIII. Komisja Konkursowa
1. Wieniec dożynkowy z sołectwa/miejscowości /KGW będzie oceniany przez Komisje
Konkursową wyłonioną przez Organizatora na podstawie Karty oceny.
2. Karty ocen, podpisane przez osoby oceniające wieńce, przekazywane są do Organizatora.
3. Na podstawie sumy punktów od wszystkich członków Komisji zostanie wyłoniony jeden
wieniec, który będzie reprezentował Gminę Masłów podczas Dożynek Powiatu Kieleckiego
IX. Nagrody
1. W ramach konkursu planuje się przyznanie nagród.
2. Wszystkie delegacje za udział otrzymają równoważną co do wartości nagrodę w kwocie
400,00 zł, a wyłoniony na podstawie punktacji, wieniec otrzyma 600,00 zł oraz bonus:
reprezentowanie Gminy Masłów podczas Dożynek Powiatu Kieleckiego.
X. Uwagi końcowe
1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte
w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator
Konkursu.

