
Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 

 

Punktacja w związku z doborem materiałów potrzebnych  
do wykonania wieńca (kłosów, ziarna, owoców, warzyw, 

kwiatów, ziół itp.) 

Punktacja walorów 
estetycznych 

Wykonanie wieńca 

5 pkt – użycie 15 i więcej materiałów użytych do wykonania wieńca 5 pkt – szczególnie ładny 5 pkt –nowy wieniec (zdjęcie) 

4 pkt - użycie 12 - 14 materiałów  użytych do wykonania wieńca 4 pkt – bardzo ładny 3 pkt – nowy wieniec (brak zdjęcia) 

3 pkt - użycie 9 - 11 materiałów  użytych do wykonania wieńca 3 pkt – ładny 1 pkt – wieniec biorący udział w 
konkursie w latach poprzednich 

2 pkt - użycie 6 - 8 materiałów  użytych do wykonania wieńca 2 pkt – średni  

1 pkt - użycie 3 - 5 materiałów  użytych do wykonania wieńca 1 pkt – taki sobie 

0 pkt - użycie 1 - 2 materiałów  użytych do wykonania wieńca 0 pkt – nieładny 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 

NA X DOŻYNKACH POWIATU SEJNEŃSKIEGO 

W DNIU 2 WRZEŚNIA 2018 ROKU 
 

Przewodniczący Komisji: …………………………………………………………. 
 

 

 

Nazwa grup wieńcowych  

Maks. 
liczba 

punktów 
 

Ocena 
punktowa 

Prezentacja 
wieńca  
(strój, 

ośpiewanie) 
0 – 3 pkt 

 
Suma 

Punktów 

Wieniec Dożynkowy 1 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy 2 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy 3 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy 4 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy 5 

 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
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4 pkt - użycie 12 - 14 materiałów  użytych do wykonania wieńca 4 pkt – bardzo ładny 3 pkt – nowy wieniec (brak zdjęcia) 
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Wieniec Dożynkowy 6 

 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy 7 

 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy 8 

 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy 9 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy 10 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy ….. 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy ….. 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
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Wieniec Dożynkowy ….. 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy ….. 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy ….. 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy ….. 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy ….. 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

Wieniec Dożynkowy ….. 

Ilość materiałów użytych do wykonania wieńca  

(kłosów, ziarna, owoców, warzyw, kwiatów, ziół itp.) 5 
   

Walory estetyczne, wykonanie 

(kompozycja, bryła, dobór barw, technika, materiał, pomysł itp.) 5 
 

Wykonanie wieńca  

(nowy, brał udział w innych konkursach) 5 
 

 

 

 

 

 

      ………………………………………………………………………. 

       [data i podpis członka komisji] 


