REGULAMIN KONKURSU
W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
DOŻYNKI DIECEZJALNO-GMINNE W SIEWIERZU
20 SIERPNIA 2017 r.

Organizator Konkursu:
Organizatorami Konkursu są: Diecezja Sosnowiecka, Gmina Siewierz, Miejsko-Gminne Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu (MGCKSiT Siewierz). Konkurs organizowany jest w ramach Dożynek
Diecezjalno-Gminnych w Siewierzu w dniu 20 sierpnia 2017 roku.
I.

II.

III.

IV.

Cel Konkursu
1. Celem Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy jest propagowanie tradycji związanych
z obchodzonym Świętem Plonów, wieńczącym pomyślne zbiory rolników.
2. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych obrzędu dożynkowego i Święta Plonów.
3. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca jako symbolu dożynek.
4. Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Siewierz oraz całej Diecezji
Sosnowieckiej.
5. Promocja walorów przyrodniczych terenu Gminy Siewierz oraz całej Diecezji Sosnowieckiej.
6. Integracja społeczności lokalnej oraz umacnianie więzi poprzez wspólną pracę.
7. Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Zgłaszanie wieńców do Konkursu mogą być dokonane przez osoby fizyczne lub prawne z terenu
Gminy Siewierz oraz całej Diecezji Sosnowieckiej (np.: KGW, zespoły śpiewacze, parafie,
stowarzyszenia oraz instytucje kultury, powiaty, gminy, itp.)
2. Biorący udział w Konkursie może zgłosić do oceny 1 wieniec dożynkowy.
Wymagania dla zgłaszanych wieńców
1. Tradycyjne wieńce powinny mieć kształt w formie korony bądź kopuły, którego podstawę stanowi
koło, a wysokość wieńca nie przekracza 1,8 m. Szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej
wysokości wieńca nie przekracza 1,5 m. Zakończenie wieńca dożynkowego zazwyczaj było w formie
krzyża, hostii, kielichów i koron. Wieniec podczas trwania oceny przez Komisję Konkursową nie
może posiadać metryczki informacyjnej z podaniem miejscowości z której pochodzi oraz jego
wykonawcy.
2. Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, bulwy korzeni, owoce rodzime, zioła
i kwiaty uprawiane tylko w regionie obejmującym obszar Gminy Siewierz oraz całej Diecezji
Sosnowieckiej. Elementy konstrukcyjne to drewno i konstrukcje stalowe.
3. Wieńce powinny być wykonane w sposób umożliwiający ich przenoszenie, ponieważ będzie miało
miejsce przejście korowodu dożynkowego z kościoła Św. Macieja Apostoła w Siewierzu na błonia
Zamku Siewierskiego (około 500 m), które odbędzie się po Mszy Dożynkowej.
Zgłoszenia do udziału w Konkursie.
1. Udział w Konkursie należy zgłosić w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 roku na „Karcie zgłoszenia
wieńca dożynkowego” (wzór karty stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu) do:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
Referat Oświaty, Kultury i Promocji
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
tel. 32 64 99 485
fax. 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl
lub
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Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
ul. Słowackiego 2a
42-470 Siewierz
tel. 32 67 41 649
e-mail: mgcksit@siewierz.pl
2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać osobiście, listownie, faksem lub
elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail.
3. W zgłoszeniu należy podać:
a. Nazwę wykonawcy wieńca wraz z danymi kontaktowymi (adres, telefon)
b. Nazwę zgłaszającego udział w Konkursie wraz z danymi kontaktowymi (adres, telefon)
c. Informację czy zgłaszający jest osobą prawną, fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,
rezydentem.
d. Numer konta bankowego z nazwą podmiotu lub właściciela.
4. Wzór karty zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
V.
Kryteria oceny
1. Ocenie będzie podlegać w szczególności:
a. Zgodność wieńca z wymogami Regulaminu Konkursu
b. Zgodność wykonania wieńca z tradycyjną techniką wicia
c. Forma plastyczna i prezentacja wieńca
d. Pomysłowość wykonania wieńca
2. Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
a. Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki – od 0 do 5 punktów.
b. Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów
naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce rodzime, warzywa, kwiaty, zioła itp. – od 0
do 5 punktów.
c. Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0 do 5 punktów.
d. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – od 0
do 5 punktów.
3. Nie będą oceniane wieńce dożynkowe:
a. Ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych, styropianu, sztucznych kwiatów itp.
b. Wieńce o formach obcych tradycji ludowych, takie jak zaprzęgi i inne środki transportu, kula
ziemska, studnia, ule i inne sceny rodzajowe.
c. Wieńce prezentowane wcześniej i nagrodzone lub wyróżnione.
d. Wieńce, które swoim wyglądem mogłyby budzić negatywne skojarzenia, obrażać uczucia
religijne, gloryfikować przemoc i nienawiść.
VI.
Komisja Konkursowa
1. Oceny wieńców i przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa składające się z 3 osób, którą
powołują Organizatorzy. W skład komisji wchodzą:
a. Robert Garstka – Przewodniczący Komisji – Starszy dokumentalista, etnograf, regionalista
Działu Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Regionalnym Instytucie Kultury
w Katowicach
b. Ks. Tomasz Zmarzły – Członek Komisji – historyk sztuki, redaktor „Tygodnika Niedziela”,
przedstawiciel Diecezji Sosnowieckiej
c. Katarzyna Węcel – Ptaś – Członek Komisji – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
2. W przypadku równiej ilości punktów przyznanych ocenianym wieńcom, decyzję podejmuje
Przewodniczący Komisji.
3. Decyzje Komisji są ostateczne. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
4. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji.
VII.
Przebieg Konkursu
1. Rejestracja uczestników Konkursu i wieńców dożynkowych odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2017
roku od godz. 12.00 do godz. 13.15 w budynku Izby Tradycji i Kultury Dawnej
w Siewierzu, ul. Kościuszki 5 (przy kościele św. Macieja Apostoła w Siewierzu).
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VIII.

IX.

2. Podczas rejestracji, każdy zgłoszony do Konkursu wieniec otrzyma numer konkursowy, który należy
umocować w widocznym miejscu na wieńcu.
3. Po zgłoszeniu wieńców do Konkursu i otrzymaniu numeru konkursowego, należy złożyć je
w wyznaczonych miejscach na placu wokół kościoła Św. Macieja Apostoła w Siewierzu.
4. Ocena wieńców zgłoszonych do Konkursu i oznaczonych numerem konkursowym rozpocznie się
o godzinie 13.30 na placu przy kościele Św. Macieja Apostoła w Siewierzu.
5. Oceny wieńców zgłoszonych do Konkursu dokona Komisja Konkursowa.
6. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej
Członków.
7. Organizatorzy Konkursu nie pokrywają kosztów przyjazdu na miejsce uroczystości dożynkowych
i transportu wieńca zgłoszonego do Konkursu, jak również żadnych innych kosztów z tym
związanych.
8. Około godziny 15.00 po Mszy Św. Dziękczynnej, nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego
z udziałem wieńców z kościoła Św. Macieja Apostoła w Siewierzu na błonia Zamku w Siewierzu,
gdzie odbędą się dalsze uroczystości dożynkowe.
9. Po przemarszu wieńce dożynkowe należy złożyć na błoniach zamkowych w miejscu wyznaczonym
i wskazanym przez Organizatorów w dniu Konkursu.
10. Po dokonaniu oceny wieńców przez Komisję Konkursową, około godziny 17.00 zostaną ogłoszone
wyniki Konkursu oraz nastąpi wręczenie nagród.
11. Odbiór wieńców będzie mieć miejsce w dniu 20 sierpnia 2017 roku od godziny 19.00 z błoni Zamku
w Siewierzu – miejsca uroczystości dożynkowych.
12. Impreza będzie emitowana przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).
Nagrody
1. Organizatorzy przewidują dla laureatów Konkursy nagrody finansowe o wartości:
I miejsce – 1000 zł brutto
II miejsce – 750 zł brutto
III miejsce – 500 zł brutto
od IV do X miejsca – 200 zł brutto
2. Organizatorzy przewidują wręczenie wszystkim uczestnikom Konkursu pamiątkowych dyplomów
i upominków.
3. Najpiękniejszy wieniec wyłoniony w niniejszym Konkursie (laureat I miejsca) weźmie udział
w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze w dniu 3 września 2017 roku.
4. Laureaci Konkursu nie maja prawa do wnoszenia roszczeń, co do otrzymanych nagród finansowych.
5. Nagrody będą przekazane w sposób wskazany w karcie zgłoszeń. W przypadku podania konta
bankowego należy podać jego właściciela.
6. Fundatorami nagród w Konkursie są: Diecezja Sosnowiecka i MGCKSiT Siewierz.
7. W przypadku nagród ufundowanych przez MGCKSiT Siewierz, będą one realizowane od 22 do 31
sierpnia 2017 roku, niezależnie od zadeklarowanej przez uczestnika formy wypłaty.
8. W przypadku wypłat nagród dla osób fizycznych zastosowane zostaną przepisy ustawy o podatku
dochodowym po osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 68, Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku (t. j. Dz. U.
2016 poz. 2032 z późn. zm.)
Ochrona danych osobowych
1. Organizatorzy Konkursu oświadczają, że dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane i
przechowywane wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu przy zachowaniu zasad
określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu i dotyczy
w szczególności:
a. Imienia i nazwiska,
b. Adresu (ulica, kod pocztowy, miejscowość, gmina)
c. Numeru telefonu, faksu, adresu e-mail,
d. Numer konta rachunku bankowego i nazwy podmiotu.
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3. Kategoria osób, których dotyczą dane osobowe, to osoby biorące udział w Konkursie
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas Dożynek Diecezjalno-Gminnych w Siewierzu.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.
5. Powierzenie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak powierzenia danych określonych
w pkt.2 uniemożliwia udział w Konkursie.
X.
Postanowienia końcowe.
1. Biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie i w pełni je
akceptują.
2. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
3. Prawo do interpretacji Regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w Regulaminie
przysługuję Organizatorom.
4. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych.
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
Referat Oświaty, Kultury i Promocji
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
tel. 32 64 99 485
fax. 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl
lub
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
ul. Słowackiego 2a
42-470 Siewierz
tel. 32 67 41 649
e-mail: mgcksit@siewierz.pl
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO
do Konkursu w Dziedzinie Kultury i Sztuki na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy
podczas Dożynek Diecezjalno-Gminnych w Siewierzu w dniu 20 sierpnia 2017 r.
WYKONAWCA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO
(KGW, ZESPÓŁ ŚPIEWCZY, PARAFIA, STOWARZYSZNIE,
INSTYTUCJA KULTURY,POWIAT, GMINA, ITP.)

OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA
NAZWA AUTORA
ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE WIEŃCOWEJ (max. 10)

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH ZE STRONY ZESPOŁU
IMIĘ I NAZWISKO
DOKŁADNY ADRES I NR TELEFONU, ADRES E-MAIL
INFORMACJA CZY ZGŁASZAJĄCY JEST OSOBĄ:
- PRAWNĄ
- PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
-FIZYCZNĄ
- REZYDENTEM

OSOBA WSKAZANA DO ODBIORU NAGRODY W
PRZYPADKU WYPŁATY (GOTÓWOWEJ) KASOWEJ
NR KONTA BANKOWEGO Z NAZWĄ PODMIOTU LUB
WŁAŚCICIELA NAGRODY W PRZYPADKU WYPŁATY
BEZGOTÓWOWEJ
Deklarujemy wypłatę nagrody w formie: gotówkowej/bezgotówkowej (przelew na konto)* – * niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w złożonej
przeze mnie Karcie Zgłoszenia Wieńca Dożynkowego do celów niezbędnych do realizacji Konkursu na Najpiękniejszy
Wieniec Dożynkowy, podczas Dożynek Diecezjalno-Gminnych w Siewierzu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

………………………………………………………………………………………….
Podpis osoby zgłaszającej lub podpis osoby upoważnionej

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, podczas
Dożynek Diecezjalno-Gminnych w Siewierzu i akceptuję jego warunki.

………………………………………………………………………………………….
Podpis osoby zgłaszającej lub podpis osoby upoważnionej

Udział w Konkursie należy zgłosić w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 roku do:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
Referat Oświaty, Kultury i Promocji
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
tel. 32 64 99 485, fax. 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl

lub

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w
Siewierzu
ul. Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz
tel. 32 67 41 649
e-mail: mgcksit@siewierz.pl

Osoby do kontaktu ze strony Organizatorów:
1. Damian Dawczyński, Grzegorz Węglarz – MGCKSiT Siewierz, tel. 32 67 41 649, e-mail: mgcksit@siewierz.pl
2. Marcin Machura – Urząd Miasta i Gminy Siewierz, tel. 32 64 99 485, e-mail: m.machura@siewierz.pl
3. Ks. Leszek Kołczyk – Diecezja Sosnowiecka, tel. 12 389 60 08, 601 434 135, e-mail: kskolczyk@sosnowiec.opoka.org.pl
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