
Regulamin Konkursu Publiczności na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” 

Wojciechów 2021 

I. Postanowienia ogólne § 1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Publiczności na „Najładniejszy 

wieniec dożynkowy” rozgrywany w dniu 22 sierpnia  2021 r. podczas Dożynek Parafialno – Gminnych  

w Wojciechowie. 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Wojciechów, Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, 

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów. 

3. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian w Regulaminie.  

II. Cel konkursu § 2 

1. Prezentacja najładniejszych wieńców dożynkowych z terenu gminy Wojciechów.  

2. Promowanie tradycji ludowych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej z wykorzystaniem 

naturalnych i ekologicznych materiałów i produktów do wykonania kompozycji.  

III. Uczestnicy konkursu § 3 

1. Najładniejszy wieniec dożynkowy będzie wybierać Publiczność biorąca udział w Dożynkach Parafialno - 

Gminnych, głosując na kuponach konkursowych.  

2. Karty będzie można pobrać od godz. 15.00 – 17.00 na stoliku w namiocie przy wystawionych wieńcach, 

3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

4. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy instytucji organizujących Dożynki czyli Urzędu Gminy    

Wojciechów, Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, Rady Gminy Wojciechów oraz Pracownicy 

Banku Spółdzielczego w Poniatowej i jego oddziałów.  

6. Każda osoba biorąca udział w konkursie musi wpisać się na listę, a następnie otrzyma numer 

identyfikacyjny który uprawnia do udziału w losowaniu.  

7. Losowanie odbędzie się na scenie głównej ok. 18.45   

IV. Komisja konkursowa § 4 

1. Komisję Konkursową powołuje organizator. 

2. Komisja podsumuje ilość oddanych głosów, wyłoni jednego zwycięzcę i sporządzi protokół. 

V. Nagrody § 5 

1. Twórcy wieńca, który uzyska największą liczbę głosów i wygra Konkurs Publiczności na „Najładniejszy 

wieniec dożynkowy”, otrzymają nagrodę finansową. 

2. Spośród Publiczności biorącej udział w głosowaniu zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma 

nagrodę główną - Rower ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Poniatowej  

3. W przypadku kiedy osoba wylosowana nie może odebrać nagrody osobiście, nagroda przechodzi na 

kolejną wylosowaną osobę. 

4. Kolejne dwie wylosowane osoby otrzymają nagrody ufundowane przez firmę Lavista 

 

VI. Postanowienia końcowe § 6  

1. Zmiany do Regulaminu ma prawo wprowadzić wyłącznie Organizator  

2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator. 


