
 

REGULAMIN OCENY KORONY DOŻYNKOWEJ W RAMACH                                                        

DOŻYNEK GMINNO – PARAFIALNYCH W RADAWIU 

 

Cel konkursu: 

 

- kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów, 

- prezentacja najpiękniejszych koron dożynkowych z terenu Gminy, 

- rozbudzenie zainteresowania twórczością ludową szczególnie wśród osób młodych. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć korony dożynkowe przygotowane przez sołectwa lub stowarzyszenia 

z terenu Gminy Zębowice.  

2. Sołectwa zainteresowane udziałem w Konkursie powinny zgłosić swój akces do dnia 24 sierpnia 2022 

roku w Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. 

3. Korony nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, sztucznych kwiatów, etc. a swoim 

wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować 

przemocy i nienawiści.  

4. Konstrukcje koron musi umożliwiać ich przenoszenie z uwagi na przemarsz w korowodzie 

dożynkowym.  

 

Komisja Konkursowa: 

Korony dożynkowe oceni 3-5 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Gminnego 

Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. 

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków,                 

a decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega zmianie.  

 

Kryteria oceny: 

Korony oceniane są według następujących kryteriów: 

1. Materiały wykorzystywane w koronie są naturalne i związane z Świętem Plonów (np. kłosy zbóż, 

trawy, ziarna, kwiaty, owoce, warzywa, zioła, itp.) – od 0 do 5 pkt; 

2. Wygląd zewnętrzny – technika wykonania, kształt, walory estetyczne, materiały, dobór barw) – od 0 

do 5 pkt; 

3. Wzorowanie się na tradycjach ludowych – od 0 do 5 pkt; 

4. Poziom i styl wykonania – od 0 do 5 pkt. 

 

• W każdej kategorii można uzyskać od 0 do 5 pkt;  

• Członkowie Komisji oceniają poszczególne korony przyznając za każde kryterium określoną liczbę 

punktów na zasadach ogólnych. Maksymalna liczba punktów za dane kryterium wynosi 5,                      

a minimalne 1; 

• Indywidualna ocena korony dożynkowej powstaje z sumowania punktów za poszczególne kryteria; 

• Ogólna punktacja powstaje z sumowania punktów wszystkich Członków Komisji dla danego numeru 

korony dożynkowej; 

• Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać korona wynosi 100. 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

1. Dla laureatów I, II, III miejsca przewidziane są nagrody pieniężne: 

I miejsce – 1500 zł 

II miejsce – 1000 zł 

III miejsce – 750 zł 

Dodatkowo przewidziano nagrodę za wyróżnienie w kwocie – 300 zł 

2. Wszystkim nagrodzonym zostaną wręczone dyplomy, a pozostałym uczestnikom podziękowania.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia podatku od nagród – zgodnie                        

z obowiązującym prawem podatkowym. 


