
REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO DOŻYNKOWE 

2021 

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie  

oraz Lokalna Grupa Działania Partnerstwo w Rozwoju  serdecznie zaprasza: 

Sołectwa Gminy Wolin do udziału w konkursie na Najpiękniejsze Stoisko 

Dożynkowe. 

 

I. ORGANIZATORZY: 

Gminne centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie oraz Lokalna Grupa Działania 

Partnerstwo w Rozwoju   

 

II. TERMIN I MIEJSCE: 

18.09.2021r., Błonia nad Dziwną, ul. Mostowa, Wolin. 

 

III. CEL KONKURSU: 

- Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz 

najciekawszych dziedzin plastyki ludowej. 

- Prezentacja bogactwa plonów. 

- Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi. 

- Rozbudzenie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową. 

 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU: 

Na Konkurs należy przygotować oraz zaprezentować stoisko dożynkowe.  

 

V.WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- W Konkursie może uczestniczyć tylko 1 grupa - Sołectwo- reprezentująca zainteresowaną 

miejscowość. 

- Organizatorzy telefonicznie poinformują przedstawicieli wszystkich Sołectw Gminy Wolin  

tj. Sołtysów o możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Regulamin Konkursu umieszczony zostanie na 

stronie organizatora http://osrodek-kultury.pl/. 

- Zgłoszenia należy dokonać w Centrum Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Wolinie  w terminie do 

dnia 07 września br. do godz. 16:00. 

- Każda grupa może zgłosić tylko jedno stoisko. 

- Delegacje Sołectw przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 

- Członkowie komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie. 

- Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

- Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 

VI. KRYTERIA OCENY : 

Komisja Konkursowa oceniając stoisko będzie brać pod uwagę następujące kryteria: 

1.   Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy i użytych materiałów. 

2.   Różnorodność użytych do wykonania stoiska podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: 

kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp.  

3.   Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły.  

4.   Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycji wsi polskiej.  



 

 

VII. KOMISJA KONKURSOWA: 

Organizatorzy powołują Komisję Konkursową. W skład komisji wchodzi maksymalnie 3 członków. Z 

prac komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. Decyzja Komisji 

Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

Komisja dokona wyboru najpiękniejszego stoiska oraz przyzna I, II i III miejsce. 

Laureatom zostaną wręczone nagrody pieniężne w wysokości: 

I miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 

II miejsce – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) 

III miejsce – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 

Komisja wyłoni również 3 wyróżnienia przyznając nagrody rzeczowe. 

 

 


