
 
 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 

CHYBIE 2017r. 

 

ORGANIZATOR: 

Gminny Ośrodek Kultury 

 

PATRONAT: 

Wójt Gminy Chybie 

 

MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

Amfiteatr-ul. Bielska 51, Chybie 43-520 

 

TERMINY KONKURSU: 

Termin składania wieńców dożynkowych wraz z kartą zgłoszeniową 

7 września 2017r. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 

9 września2017r. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

10 września 2017 r. 

 

CEL KONKURSU: 

prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu gminy Chybie; 

kultywowanie i rozpowszechnianie tradycji ludowej; 

rozbudzanie zainteresowań twórczością ludową; 

promocja walorów wsi polskiej. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA: 

1.W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Chybie indywidualnie bądź w 

grupie. W konkursie mogą również uczestniczyć organizacje pozarządowe, działające na 

terenie gminy Chybie. 

 

2.Wieńce wraz z kartą zgłoszeniową należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Bielska 

51, 43-520 Chybie do 7 września 2017 roku. 

 



 
 

 
 

 

3. Karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony www.gokchybie.ox.pl, www.chybie.pl jak 

również w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury oraz w Urzędzie gminy w biurze 

podawczym.  

 

Nagrodzone zostaną miejsca: I, II, III. Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień. 

Dokonując oceny Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

użycie tradycyjnych, naturalnych materiałów, plonów ziemi (kłosy, ziarno, owoce, warzywa, 

kwiaty) itd.- od 0 do 5 pkt; 

kształt i wielkość kompozycji- od 0do 5 pkt ; 

walory estetyczne (ogólny wyraz artystyczny) - od 0 do 5 pkt; 

technika wykonania kompozycji (poziom trudności) - od 0 do 5 pkt 

 

Zwycięży wieniec, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

KOMISJA KONKURSOWA: 

Oceny dokona Komisja Konkursowa. 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

Organizatorzy przewidują dla laureatów konkursu nagrody o wartości: 

I miejsce- 500,00 zł; 

II miejsce- 400,00 zł; 

III miejsce- 300,00 zł. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 10 września 2017r. w amfiteatrze 

podczas Dożynek Gminnych 2017 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 

Operacja „Mieszkańcy aktywnie w lokalnej inicjatywie. Dożynki gminne” jest realizowana w 

ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017 

 

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl gdzie 

można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz 

www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.  

 

http://www.gokchybie.ox.pl/
http://www.chybie.pl/
http://www.slaskie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/

