Regulamin Gminnego Konkursu na wieniec dożynkowy
podczas imprezy „Zaborskie Dożynki Gminne” realizowanego
w ramach projektu „Wieś kaszubska w drodze do niepodległości”

I.
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Gmina Brusy
Realizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
II.
Cel konkursu:
 propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wyplatania wieńców dożynkowych.
 prezentacja bogactwa plonów wplecionych w tradycyjny wieniec dożynkowy oraz formą dowolną.

III.
Kategorie konkursowe:
 tradycyjny wieniec dożynkowy
 wieniec dożynkowy - forma dowolna
IV.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 do Konkursu można zgłaszać wieńce wykonane przez mieszkańców miasta i gminy Brusy;
 zgłoszenia wieńców dokonywane są przez Sołtysa lub osobę przez niego wyznaczoną;
 Sołectwo biorące udział w konkursie może zgłosić tylko jeden wieniec.
 Uczestnik konkursu zapewnia delegację do niesienia wieńca oraz tabliczki z nazwą Sołectwa.
 wieniec wraz z delegacją uczestniczą we mszy świętej dożynkowej w Kościele pw. Wszystkich
Świętych w Brusach
 o zakończeniu Mszy Św. delegacja wraz z wieńcem udaje się na plac dożynkowy.
V.
Wymagania dla zgłoszonych wieńców:
1. Kategoria: Tradycyjny wieniec dożynkowy
 wieniec musi być przygotowany zgodnie z § IV Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec
Dożynkowy
2. Kategoria: Wieniec dożynkowy – forma dowolna
 wieniec wykonany w dowolnym kształcie i formie;
 do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty uprawiane
w województwie pomorskim.
VI.
Komisja konkursowa:
 Oceny wieńców dokona minimum trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
 Członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji.
 Komisja dokona oceny wieńców w dniu imprezy tj. 8 września 2019 roku.
 Nagrodzone wieńce i chleb pozostają własnością uczestników konkursu.
VII. Nagrody:
W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody finansowe za miejsca 1-3 oraz udział w postaci bonów
do wykorzystania w wyznaczonych sklepach.

VIII. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych:
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy , tel. 52 396 93 31
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w
ramach Programu Dotacyjnego „Koalicja dla Niepodległej”

