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Regulamin konkursu na najpĺękniejszy wieniec dożynkowy
o Nagľodę Staľosty Powĺatu Miechowskiego

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

organizatorem konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy o Nagrodę Starosty Powiatu
Miechowskiego jest Staľostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12,32-200 Miechów.

2. CEL KONKURSU:

a) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkolvych oraz roli wieńca, jako głównego
ľekwizytu obchodów,

b) Wybóľ najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tľadycją;

3. UC ZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu miechowskiego - Stowarzyszeń, zespołów
folklorystycznych oľaz Kół Gospodyń Wiejskich ze wszystkich 7 gmin powiatu tj.:, Chaľsznica,
Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów Racławice, Słaboszów. Uczestników konkuľsu, wyłącznie
po jednym zkaŻdej z wymienionych gmin, typuje wójt bądź burmistrz danej gminy lub
wydelegowana do tego przez niego osoba.

4. TERMIN KONKURSU:

Zgłoszenia do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy nastąli popÍzez pisemne zgłoszenie
kandydata do 20 sierpnia 2019 r. na adres Organizatora:

Starostwo Powiatowe w Miechowie
ul. Racławicka L2,

32-200 Miechów

z dopiskiem,,Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy o Nagľodę Staľosty Powiatu
Miechowskiego".

5. PRZEDMIOT KONKURSU:

a) Pľzedmiotem Konkuľsu są wieńce dożynkowe.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkuľsu tylko jeden wieniec dożynkowy.

b) Do Konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą oraz mateľiałami
do tradycyjnych wieńców dożynkowych wykonywanych w powiecie miechowskim

c) Każda praca powinna mieć pľzymoco\,vaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę
gminy, któľą reprezentuje.



7. KRYTERIA OCENY:

a) oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala

Organizator.

b) W Konkursie ocenie podlegać będą wieńce dożynkowe według następujących kryteľiów:

- Zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania (w skali 1-10

punktów),

- Poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, pľzy użyciu tradycyjnych

ozdób (w skali 1-10 punktów);

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

c) Komisja Konkursowa dokona oceny pľac w miejscu wytypowanym przez wytwóľców wieńców

w danej gminie, 2 dni pľzed Dożynkami Powiatowymi w Słaboszowie, tj. 23 sierpnia 2019 ľ., we

wcześniej ustalonych godzinach.

B. OGŁOSZENIE wYNIKow KONKURSU:

a) ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąli podczas Dożynek Powiatu
Miechowskiego, tj. 25 sieľpnia 2019 roku w Słaboszowie.

c) Dla zdobywcy I miejsca w Konkursie przewidziana jest Nagroda Starosty Powiatu

Miechowskiego. o charakterze tej nagrody (pieniężny lub ľzeczowy) zdecyduje organizator.

d) Po zakończeniu Dożynek Powiatowych, Uczestnicy konkursu są zobowiązani do odebrania

wykonanych przez siebie wieńców dożynkowych.

9. PoSTANOWIENIA KoŃCoWE:

a) Udział w Konkuľsie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię,

nazwisko, adres) zgodnie z celami statuto\,Vymi organizatora i publikację fotografii bez pľal',lŕa

odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac.

b) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Strony nie mogą wnieść
odwołania od wyników konkuľsu.

b) Powyższy regulamin dostępny jest są na stľonie internetowej organizatora: ww}v.miechow.pl


