
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”
Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarz dzaj ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i

Rozwoju Wsi

Strona 1 z 4

REGULAMIN KONKURSU

NA „NAJ ADNIEJSZY WIENIEC DO YNKOWY”

podczas XXIX Barzkowickich Targów Rolnych” Agro Pomerania 2016”

ORGANIZATOR:

Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

MIEJSCE KONKURSU:

Barzkowice, powiat stargardzki.

TERMIN KONKURSU:

11 wrze nia 2016 r. godzina 900

CEL KONKURSU:

1. kultywowanie oraz popularyzacja tradycji i twórczo ci ludowej,
2. prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec do ynkowy,
3. wy onienie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych.

KATEGORIE KONKURSOWE:

I Kategoria: Tradycyjny wieniec do ynkowy (I, II, III miejsce, wyró nienie).
II Kategoria: Wieniec do ynkowy - forma dowolna (I, II, III miejsce, wyró nienie).

KRYTERIA OCENY:
Powo ana przez Organizatora Komisja Konkursowa sk adaj ca si  z przedstawicieli nast puj cych
podmiotów:

1. Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego – 1 osoba,
2. Zachodniopomorska Izba Rolnicza – 1 osoba,
3. Urz d Marsza kowski Województwa Zachodniopomorskiego – 1 osoba,
4. Muzeum Narodowe w Szczecinie – 1 osoba.

dzie ocenia  wie ce wg poni szych kryteriów:
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I Kategoria: Tradycyjny wieniec do ynkowy
1. zastosowanie autentycznie ludowych, starych wzorów

(korony wykonane na szkielecie pa kowym, wie ce p askie, – max. 10 pkt
koliste lub w kszta cie sto kowej kopy),

2. u ycie jako podstawowych materia ów zwi zanych ze wi tem plonów – max. 10 pkt
(ilo  zbó , zdobnictwo k osów, ziarna, wie ych owoców, warzyw, kwiatów etc.),

3. walory estetyczne, wykonanie (kompozycja, bry a, dobór barw, technika, – max. 10 pkt
materia  itp.), nie dopuszcza si  styropianu, plastiku oraz sztucznych kwiatów,

4. sposób prezentacji wie ca (stroje grupy prezentuj cej wieniec, o piewanie). – max. 5 pkt

II Kategoria: Wieniec do ynkowy - forma dowolna
1. podstawowe materia y zwi zane ze  wi tem plonów

(k osy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.), – max. 10 pkt
2. wygl d zewn trzny (walory estetyczne, kompozycja, itp.),

ozdoby zwi zane z prac  na roli i prezentuj ce p ody rolne – max. 10 pkt
z wykorzystaniem oryginalnych, nowatorskich pomys ów,
form uwzgl dniaj cych wspó czesny charakter spo ecze stwa,

3. sposób prezentacji wie ca (stroje grupy prezentuj cej wieniec, o piewanie). – max. 5 pkt

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnikiem konkursu mo e by  podmiot reprezentuj cy so ectwo np. Ko o Gospody
Wiejskich, mieszka cy so ectwa, organizacja pozarz dowa w so ectwie (jednostka nie b ca
jednostk  sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz
niedzia aj ca w celu osi gni cia zysku).

2. Uczestnikiem konkursu nie mo e by  osoba fizyczna.
3. Ka de so ectwo mo e zg osi  do konkursu po jednym wie cu (pierwsze stwo ma wieniec

zg oszony przez so tysa).

INFORMACJE SZCZEGÓ OWE:

1. Wie ce do ynkowe bior ce udzia  w konkursie powinny zamkn  si  maksymalnie w rozmiarach:
wysoko  do 180 cm, szeroko  w podstawie oraz rednicy na ca ej wysoko ci wie ca do 150
cm .

2. Wie ce swoim wygl dem nie powinny budzi  negatywnych skojarze , obra  uczu  religijnych,
gloryfikowa  przemocy i nienawi ci.

3. Ka dy wieniec winien by  zaopatrzony w plansz  informacyjn  zawieraj  nazw  gminy,
so ectwa i ewentualnie twórc  wie ca (format A4).

4. Prace nale y dostarczy  w dniu uroczysto ci, w asnym transportem. Wie ce pozostaj
w dyspozycji Organizatorów do zako czenia uroczysto ci do ynkowych, po czym mog  zosta
odebrane.

5. Miejscem spotkania grup do ynkowych jest boisko w Barzkowicach dnia 11 wrze nia 2016 roku
o godzinie 830 (ocena wie ców mo e rozpocz  si  od godziny 900).

6. Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie jest
przes anie do dnia 5 wrze nia 2016 r. wype nionej KARTY UCZESTNICTWA, która stanowi
za cznik do regulaminu.

7. Dok adnie wype nion  i podpisan  KART  UCZESTNICTWA prosz  wys  poczt  na adres
Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach  73-134 Barzkowice.
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Na kopercie prosz  dopisa  „Wieniec do ynkowy”. Podpisan  kart  mo na przes  równie
faxem na nr 91 561 37 91 lub mailem  na adres row.barzkowice@home.pl

8. Po przes aniu KARTY UCZESTNICTWA do ZODR w Barzkowicach ka dy zg oszony wieniec
otrzyma numer porz dkowy (informacja w dniu uroczysto ci na boisku). Wed ug nadanej
numeracji wie ce b  wyczytywane podczas przemarszu Korowodu Do ynkowego.

9. Miejsce ekspozycji wie ców podzielone zostanie na wyznaczone sektory zgodnie z numeracj
porz dkow  wie ców. Wie ce nale y ustawia  wy cznie w sektorach zgodnie
z przyporz dkowan  numeracj . U atwia to konferansjerowi wyczytywanie delegacji.

10. Samochody przywo ce wie ce mog  wjecha  na boisko do godziny 830 i obowi zane
 niezw ocznie po roz adowaniu wie ca opu ci  boisko i uda  si  na wyznaczone parkingi.

Nie ma mo liwo ci zaparkowania samochodu w pobli u sceny.
11. Konstrukcja wie ców musi umo liwia  ich przenoszenie., poniewa  odb dzie si  przemarsz

Korowodu Do ynkowego.
12. Og oszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nast pi w dniu 11.09.2016 r. oko o godz. 14:00

(scena).

NAGRODY I WYRÓ NIENIA:

1. Dla nagrodzonych uczestników Organizator przewiduje nagrody pieni ne, wyró nienia, a dla
pozosta ych uczestników nagrody pocieszenia. Ponadto ka da grupa do ynkowa otrzyma dyplom
za uczestnictwo w konkursie na „Naj adniejszy Wieniec Do ynkowy”.

2. Komisja Konkursowa przyzna laureatom najlepszych prac nagrody pieni ne o warto ci:

I Kategoria: Tradycyjny wieniec do ynkowy

 I miejsce 1 200,00 z ,

 II miejsce    800,00 z ,

 III miejsce    600,00 z ,

 wyró nienie    400,00 z .

II Kategoria: Wieniec do ynkowy - forma dowolna

 I miejsce 1 200,00 z ,

 II miejsce    800,00 z ,

 III miejsce    600,00 z ,

 wyró nienie    400,00 z .

3. Wygrane w konkursie nagrody pieni ne zostan  przekazane przelewem na rachunek bankowy
ciwego dla zwyci zcy Urz du Gminy w ci gu 30 dni od og oszenia wyników Konkursu. Za

wygran  kwot  zwyci zcy Konkursu b  mogli dokona  zakupów na rzecz so ectwa.

4. Wysy aj c Kart  Zg oszeniow  do konkursu uczestnicy wyra aj  zgod  na publikowanie informacji
o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora (i instytucji wspó pracuj cych

mailto:row.barzkowice@home.pl
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z Organizatorem) i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych rodkach masowego
przekazu, na potrzeby zwi zane z podaniem wyników konkursu.

PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA:

1. Uczestnicy konkursu o wiadczaj e:
1) wyra aj  zgod  na przetwarzanie w celach zwi zanych z konkursem danych osobowych, zgodnie

z ustaw   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135).

2) wyra aj  zgod  na bezp atn  publikacj  swojego wizerunku na zdj ciach w zakresie promocji
konkursu – zgodnie z ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Dane uczestników Konkursu b  chronione zgodnie z ustaw  o ochronie danych osobowych.
Uczestnikom Konkursu przys uguje prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania,
w tym celu powinni skontaktowa  si  oni z Organizatorem, który jest administratorem danych
w rozumieniu powy szej Ustawy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzi cia
udzia u w Konkursie.

POSTANOWIENIA KO COWE:

1. Wszelkich informacji dotycz cych konkursu udziela Dzia  Przedsi biorczo ci, Wiejskiego
Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Zachodniopomorskiego O rodka Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach:

 e-mail: row.barzkowice@home.pl,
 tel. (91) 479 40 48, (91) 479 40 59.

2. Konkurs zosta  powierzony i sfinansowany przez Zarz d Województwa Zachodniopomorskiego w
ramach rodków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na
podstawie operacji uwzgl dnionej w Planie Operacyjnym na lata 2016 – 217 Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla Województwa Zachodniopomorskiego, obejmuj cego rok
2016 – Schemat II PO.

3. W konkursie nie mog  bra  udzia u pracownicy Zachodniopomorskiego O rodka Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach, Urz du Marsza kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
oraz cz onkowie ich najbli szych rodzin (tj. zst pni, wst pni, ma onkowie i powinowaci w tym
samym stopniu, rodze stwo oraz jego zst pni, wst pni).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajd  odpowiednie przepisy prawa

polskiego.

DYREKTOR
Dr in . Jaromir Palusi ski

mailto:row.barzkowice@home.pl

