REGULAMIN KONKURSU
,,TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY- BANIE 2018’’

ORGANIZATOR
- GMINA BANIE, MIĘDZYNARODOWE CENTRUM TURYSTYKI KULTURY I SPORTU W BANIACH
CEL KONKURSU:
- Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych i żywych tradycji dożynkowych oraz
dziedzin plastyki ludowej;
- Rozbudzanie zainteresowań twórczością ludową oraz prezentacja bogactwa plonów wplecionych w
wieniec dożynkowy.
UCZESTNICTWO
- W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, grupy
nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich), osoby indywidualne z terenu Gminy Banie.
- Każde sołectwo, grupy nieformalne, osoby indywidualne mogą zgłosić do konkursu wyłącznie jeden
wieniec.
- Każdy z w/w podmiotów winien dokonać zgłoszenia poprzez złożenie w Międzynarodowym
Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
- Karta zgłoszenia wraz z regulaminem dostępna jest na stronie www.banie.pl , mctkis.eu oraz w
Centrum Kultury w Baniach, tel. 91 416 63 66.
- Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście lub listownie pod adres: Międzynarodowe
Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach, Ul. Skośna 7, 74-110 Banie w terminie do 18 sierpnia
2018 r.
- Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
- Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z jego akceptacją.
- Zgłaszający wieniec do konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie dokumentacji fotograficznej z
przebiegu konkursu na stronach internetowych Organizatora.
KRYTERIA OCENY
- Zgłoszone do konkursu wieńce oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
- Komisja dokona wyboru wieńca dożynkowego oceniając:
a) użycie podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów (kłosy, ziarno, owoce, warzywa,
kwiaty) – w skali 1-10 punktów,
b) walory estetyczne (kompozycja, bryła, dobór barw, itd.)- w skali 1-10 punktów,
c) prezentacja płodów rolnych w postaci dawnych tradycyjnych wieńców i koron (w skali 1-10
punktów)

d) ogólny wyraz artystyczny (w skali 1-10 punktów)
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
- Wyniki konkursu ,,TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY – BANIE 2018’’ ogłoszone zostaną przez
Przewodniczącego Komisji Konkursowej w dniu 25 sierpnia 2018 r. podczas obchodów uroczystości
dożynkowych o godz. 17:45 (boisko sportowe w Baniach).
INFORMACJE DODATKOWE
- Każda grupa wieńcowa uczestnicząca w konkursie przygotowuje planszę informującą, która
zawiera nazwę Sołectwa.
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