
REGULAMIN
II edycji konkursu wieńcowego „O Złoty Kłos”

Miejsce Konkursu

Plac przy Miejskim Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

Termin Konkursu

28 sierpnia 2016 r., w trakcie Dożynek Opoczyńskich 2016

Organizator Konkursu

1. Miejski Dom Kultury w Opocznie

Partnerzy konkursu

1. Muzeum Regionalne w Opocznie
2. Gmina Opoczno
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie

Cel Konkursu

1. Podkreślenie roli tradycji i wzmocnienie tożsamości regionalnej i lokalnej.
2. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
3. Podtrzymanie  ciągłości  tradycji  regionalnej,  szczególnie  wśród młodych

mieszkańców powiatu opoczyńskiego.
4. Prezentacja dorobku kulturowego regionu opoczyńskiego.
Zakres przedmiotowy Konkursu

Na  Konkurs  należy  wykonać  wieniec  dożynkowy,  który  formą  i  użytym
materiałem nawiązuje do tradycji  wieńców dożynkowych,  występujących  
w regionie opoczyńskim.
Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym  
28 sierpnia 2016 r. i zostaną ustawione przy scenie głównej podczas trwania
uroczystości dożynkowych.
Komisja konkursowa

Organizator  powołuje  Komisję  Konkursową.  W  skład  Komisji  wchodzi
maksymalnie  4  członków  oraz  Sekretarz  Komisji.  Pracami  Komisji  kieruje
Przewodniczący wskazany przez Organizatora.
Z  prac Komisji  Konkursowej  zostanie  sporządzony protokół  podpisany przez
wszystkich jej członków.
Decyzja  Komisji  Konkursowej  jest  ostateczna  i  nie  przysługuje  od  niej
odwołanie.
Kryteria oceny

Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę
następujące kryteria:
1. Zgodność  z  tradycją  w  zakresie  kompozycji,  formy,  materiału  i  techniki

wykonania – od 0 do 5 pkt.
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2. Różnorodność  użytych  do  wykonania  wieńca  dożynkowego
podstawowych  materiałów  naturalnych,  takich  jak:  kłosy,  ziarna  zbóż,
owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. – od 0 do 5 pkt.

3. Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od
0 do 5 pkt.

4. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców
dożynkowych – od 0 do 5 pkt.

Warunki uczestnictwa

W Konkursie może uczestniczyć tylko jedna grupa wieńcowa reprezentująca
daną miejscowość Sołectwo,  która  przesłała  poprawnie  wypełnioną kartę
zgłoszeniową,  stanowiącą  załącznik  nr  1  do  niniejszego  Regulaminu,
w  terminie  do  24  sierpnia  2016  roku  na  adres:  Miejski  Dom  Kultury,
ul.  Biernackiego 4,  26-300 Opoczno,  pocztą elektroniczną na adres  email:
sekretariat@mdkopoczno.pl lub faksem: 44 736 14 10 wew. 22.
Każda grupa wieńcowa prezentuje 1 wieniec dożynkowy.
Każda grupa wieńcowa występuje w strojach regionalnych, właściwych dla
regionu opoczyńskiego.
W skład grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 10 osób.
Wieńce  dożynkowe  biorące  udział  w  konkursie  nie  powinny  przekraczać
rozmiarów:  wysokość ok.  180 cm, szerokość w podstawie oraz w średnicy  
na całej wysokości wieńca do ok. 150 cm. 
Wieńce  nie  mogą  być  wykonane  z  wykorzystaniem  plastiku,  styropianu,
sztucznych kwiatów etc. i swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych
skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy i nienawiści.
Z  uwagi  na  przemarsz  korowodu  dożynkowego  28  sierpnia  2016  r.  roku,
konstrukcja wieńców powinna umożliwiać ich przenoszenie. 
Każdy  wieniec  powinien  być  zaopatrzony  w  planszę  informacyjną
zawierającą nazwę miejscowości, sołectwa. 
Przebieg Konkursu

Wieńcom nadana zostanie numeracja według kolejności zgłoszeń.
Miejsce  ekspozycji  wieńców  zostanie  podzielone  na  wyznaczone  sektory
zgodnie  z  numeracją  porządkową  wieńców.  Wieńce  należy  ustawiać
wyłącznie w sektorach zgodnie z przyporządkowaną im numeracją.
Konkurs  zostanie  przeprowadzony  28  sierpnia  2016  r.  roku  o  godz.  15:00  
na terenie placu przy Miejskim Domu Kultury ul. Biernackiego 4 w Opocznie.
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi 28 sierpnia 2016 r.
Nagrody pieniężne

Dla uczestników Konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne:
I miejsce – 900 zł,
II miejsce – 500 zł,
III miejsce – 400 zł.

Projekt dofinansowano ze środków Łódzkiego Domu Kultury – Instytucji Kultury
Samorządu Województwa Łódzkiego.
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