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REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 

POWIATU ŚREDZKIEGO 2019 

 
 

 

ORGANIZATOR: 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej 
 

MIEJSCE KONKURSU: 

Tryb stacjonarny - wieńce będą prezentowane i oceniane w Muzeum Regionalnym w Środzie 

Śląskiej.  
 

TERMINY:  

Zgłaszanie wieńców na konkurs: do 2 września   

Przywóz wieńców do Środy Śląskiej: 2- 3 września  

Ocena wieńców przez Komisję Konkursową: 4 września godz. 9.00 

Ogłoszenie wyników: 4 września po godz. 12.00 

Wręczenie nagród: 5 września  w Muzeum Regionalnym  

Odbiór wieńców po konkursie: od 9 września  
 

CEL KONKURSU:  

 kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów, 

 promocja walorów wsi polskiej, 

 promocja sołectw z terenu Powiatu Średzkiego, 

 wyłonienie najpiękniejszego wieńca dożynkowego Powiatu Średzkiego, który będzie 

reprezentował powiat średzki na Dożynkach Dolnośląskich 8 września w Niemczy, 

powiat dzierżoniowski. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu 

Powiatu Średzkiego, które: 

1. mają kształt korony 

2. nie zwierają elementów plastiku, styropianu i sztucznego tworzywa 

3. nie mają więcej niż 180 cm wysokości i 150 cm szerokości (w podstawie i średnicy) 

4. są łatwe do przenoszenia 
 

ZGŁASZANIE WIEŃCÓW:  

Zgłoszenia wieńców (maksymalnie trzech) dokonują urzędy gmin Powiatu Średzkiego w  

terminie do 2 września. 

Zgłoszenie należy przesłać na fax starostwa nr 71 317 56 49 lub e-mail: ewa.sikora@powiat-

sredzki.pl. 

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 

KOMISJA KONKURSOWA: 

Wieńce dożynkowe oceni 5-osobowa Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli: 

Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Środzie Śląskiej, Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej oraz 

dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.  
 

KRYTERIA OCENY:  

Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego oceniając: 

1. zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki 

2. różnorodność wykorzystanych materiałów tj. kłosy, ziarna, owoce, warzywa, kwiaty  

3. wykonanie (kompozycja, bryła, dobór barw, technika, czasochłonność, precyzja) 
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4. ogólny wyraz artystyczny. 

Z prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół. 

Decyzje komisji są ostateczne. 
 

NAGRODY: 

Zdobywca I miejsca otrzyma bon o wartości 1 000 zł.  

Przewiduje się również dwa wyróżnienia o wartości 350  zł każde.  

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i podziękowania.  

Zwycięski wieniec będzie reprezentował Powiat Średzki na Dożynkach Dolnośląskich, które 

odbędą się 8 września w Niemczy, powiat dzierżoniowski.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 4 wrześnią na stronie www.powiat-sredzki.pl oraz fb 

powiatu.  

Laureaci konkursu o wynikach i wręczeniu nagród zostaną dodatkowo poinformowani 

telefonicznie.  
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Wieńce do Środy Śląskiej dostarczają sołectwa przy ewentualnym wsparciu Gmin.  

Koszty transportu wieńca na Dożynki Wojewódzkie w Niemczy pokrywa Starostwo Powiatowe 

w Środzie Śląskiej. 

Więcej informacji nt. konkursu udziela Ewa Rolińska-Sikora – insp. ds. promocji, tel. 71 396 89 

17, e-mail: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Informacja o zwycięzcach oraz wizerunek uczestników konkursu będzie rozpowszechniany w 

serwisie internetowym powiatu średzkiego oraz w lokalnych serwisach i gazetach partnerów 

tj. Roland, Emka.news i Express Średzki. 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej spełnia obowiązek informacyjny, o którym mowa w 

art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

poprzez publikację na stronie internetowej www.powiat-sredzki.pl. 

 

 

 

 

Środa Śląska, 12 lipca 2019 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: EWA ROLIŃSKA-SIKORA, wydział RFP 

Zaakceptował:  MARCIN BRZEZIŃSKI, kierownik wydziału RFP 

Zatwierdził:  KRZYSZTOF SZAŁANKIEWICZ, starosta Powiatu Średzkiego   

 

 

http://www.powiat-sredzki.pl/
mailto:promocjasroda@powiat-sredzki.pl
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Załącznik nr 1 

do Regulamin Konkursu 

                                                      na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy  

Powiatu Średzkiego 2019 

 
……………………………………       

          pieczęć urzędu                                                                                                

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS  

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY                                                  

POWIATU ŚREDZKIEGO 2019 
 

 

 
 

 

Lp. 
nazwa sołectwa 

przygotowującego wieniec 

osoba kontaktowa 

– funkcja 
telefon kontaktowy 

1. 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

  

3. 

   

 

 

 

 

 

 
                                                                                         …………………………………………… 

                        podpis i pieczątka burmistrza/wójta 

  

 

 

 
 

UWAGA! 

Wypełnioną kartę należy przesłać na faks Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej – 71 317 

56 49 lub e-mail: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl, do poniedziałku 2 września 2019 r.  

 

mailto:ewa.sikora@powiat-sredzki.pl

