
REGULAMIN KONKURSU NA  

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 

GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY 

 

 

Wójt Gminy  Łopiennik Górny i Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku 

Górnym serdecznie zaprasza: KGW, sołectwa, stowarzyszenia, grupy 

nieformalne  oraz indywidualnych twórców do udziału w konkursie na 

Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. 

 

 

I. ORGANIZATOR: 

Urząd Gminy Łopiennik Górny,  

Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym  

Parafia pw. Św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym 

 

II. TERMIN I MIEJSCE: 

Dożynki Gminno-Parafialne, Parafia pw. Św. Bartłomieja w Łopienniku 

Nadrzecznym, 15.08.2022r. 

 

III. CELE KONKURSU: 

- Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze 

Świętem Plonów. 

- Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy 

Łopiennik Górny 

-Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji 

przekazywanej z pokolenia na pokolenie. 

- promocja walorów wsi lubelskiej. 

 

 

 

 

IV.  PRZEDMIOT KONKURSU: 

-Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych wieńców 

dożynkowych, których sposób wykonania zgodny będzie z tradycja 

dawnych wieńców dożynkowych. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

-W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez 

KGW, sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne, instytucje  oraz 

indywidualnych twórców (osoby pełnoletnie) z terenu Gminy Łopiennik 

Górny. 

- zgłoszenia przyjmujemy do 5 sierpnia 2022r. 

- każdy z w/w może zgłosić jeden wieniec. 

- Delegacje wieńcowe 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. Podpisanie karty zgłoszeniowej  jest równoznaczne z  jego 

akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych  w celach 

konkursowych. Karta zgłoszenia  w załączniku do regulaminu.  

- Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

- Zgłoszony wieniec dożynkowy musi zostać zaprezentowany podczas 

Dożynek Gminno-Parafialnych dnia 15 sierpnia 2022 roku. Każdy wieniec 

powinien posiadać kartę zawierającą nazwę wystawcy. 

- Wszystkie zgłoszone wieńce dożynkowe wezmą udział we Mszy Świętej 

o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja w  Łopienniku 

Nadrzecznym, gdzie zostaną poświęcone. Na zakończenie nastąpi 

rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. 

- Delegacja ze zwycięskim wieńcem jest zobowiązana do uczestnictwa  

w Dożynkach Powiatowych z wieńcem i przygotowania stoiska gminnego. 

 

 



 

VI. OCENA WIEŃCÓW 

Wieńce będą oceniane w kategorii – Wieniec tradycyjny max. Wysokość 

wieńca do 2m. Wieniec zgłoszony do konkursu powinien być zbudowany z 

płodów ziemi (roślin, nasion, bulw, korzeni, owoców, orzechów, kwiatów 

naturalnych oraz elementów podtrzymujących np. z drewna, tektury, stali 

itp. . Nie powinien swoim wyglądem: budzić negatywnych skojarzeń, 

obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy, nienawiści itp. 

 

VII. KOMISJA KONKURSOWA 

Wieńce dożynkowe oceni Komisja powołana przez organizatora, biorąc 

pod uwagę następujące parametry: 

-sposób, poziom i styl wykonania wieńca 

- wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego 

- zachowanie elementów tradycyjnych. 

 

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego. 

Laureatom zostaną wręczone nagrody. Zwycięzca konkursu zobowiązany 

jest reprezentować gminę Łopiennik Górny na dożynkach powiatowych, 

które odbędą się 28 sierpnia 2022roku w Łopienniku Nadrzecznym. 

Zgłoszenia wieńców oraz zapytania należy kierować do: 

 

 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym 

Łopiennik Górny 1E, 22-351 Łopiennik Górny 

Tel. 82 577 31 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


