
 

 

  

 

R e g u l a m i n  

Konkursu na najładniejszy Wieniec Dożynkowy 

Sejny 2017  
 

Organizatorzy:  

- Starostwo Powiatowe w Sejnach 

- Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach  

- Urząd Miasta Sejny oraz Gminy Powiatu Sejneńskiego   

 

Cele:  

- upowszechnienie i kultywowanie ludowej tradycji wykonywania wieńców i obrzędów dożynkowych;  

- prezentacja tradycyjnych, najpiękniejszych wieńców dożynkowych z Powiatu Sejneńskiego;  

- promocja dorobku kulturalnego wsi polskiej; 

- prezentacja bogactw plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy; 

- rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową; 

- prezentacja wieńców. 

 

Warunki uczestnictwa:  

1. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkie parafie z dekanatu Sejneńskiego, 

sołectwa, stowarzyszenia, wsie Powiatu Sejneńskiego oraz osoby indywidualne. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Sejnach, pok. nr 8, zgodnie z wzorem zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1.  

3. Grupa Wieńcowa do dnia 7 września 2017 r. (włącznie) prześle do Organizatora (na adres e-

mail: projekty@powiat.sejny.pl) zdjęcie wykonanego do Konkursu Wieńca Dożynkowego.  

4. Wieńce dożynkowe biorące udział w konkursie po raz pierwszy otrzymają większą liczbę 

punktów (patrz: Załącznik nr 2 – Wzór karty oceny wieńca).  

5. Ocena wieńca wraz z grupami wieńcowymi odbędzie się 10 września 2017 r. w Sejnach 

podczas IX Dożynek Powiatowych. 

6. Korowód dożynkowy będzie formowany o godzinie 930 w dniu 10 września 2017 r. na bieżni 

Stadionu Miejskiego w Sejnach.  

7. Wieńce należy złożyć wg wskazania organizatorów, przed ołtarzem (sceną) na płycie Stadionu 

Miejskiego.  

8. Wieniec pozostaje własnością Grupy Wieńcowej i należy go zabrać po zakończeniu dożynek.  
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Kryteria oceny – tradycyjny wieniec dożynkowy 

Organizatorzy powołują niezależną 5 osobową Komisję Konkursową, która oceniając wieńce będzie 

brać pod uwagę następujące kryteria:  

- zgodność z tradycją regionu (kształt wieńca, sposób zdobienia, użycie tradycyjnych materiałów); 

- różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych 

takich jak: kłosy, ziarna, owoce, warzywa, kwiaty, zioła, itp.; 

- wygląd zewnętrzny (technika, estetyka wykonania), 

 

Prezentacja wieńca przez Grupę Wieńcową dokonana w strojach regionalnych lub z ośpiewaniem 

będzie premiowana dodatkowymi punktami (0 – 3 pkt). 

Punkty przyznane przez jednego członka Komisji danemu wieńcowi są sumowane, a następnie 

wyliczana jest wartość średnia ocen wszystkich członków Komisji dla każdego wieńca. Wzór karty 

oceny wieńca stanowi załącznik Nr 2.  

 

Termin:  

Rozdanie nagród wśród laureatów Konkursu Wieńca Dożynkowego odbędzie się podczas IX Dożynek 

Powiatowych w dniu 10 września 2017 r.  

 

Nagrody:  

1. Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody rzeczowe. 

2. Wszystkim uczestnikom wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy. 


