I. Organizator konkursu:
Miasto i Gmina Skępe
Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Skępem

II. Cele konkursu :

Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych
oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej;
Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy;
Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi;
Eksponowanie piękna płodów rolnych;
Prezentacja i promocja poszczególnych sołectw z terenu gminy Skępe.

III. Zasady konkursu:

1. W konkursie uczestniczyć mogą:
Rady Sołeckie z terenu gminy Skępe;
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Skępe;
Stowarzyszenia artystyczne i kulturalne z terenu gminy Skępe.
2. Każdy podmiot wystawić może tylko jeden wieniec.
3. Forma i kształt wieńca dowolna.
4. Do wykonania wieńca należy użyć zbóż, kwiatów, warzyw, ziół, a także innych wyłącznie naturalnych
elementów dekoracyjnych.
5. W zależności od ilości zgłoszeń wieńce zostaną podzielone na kategorie:
–
wieniec tradycyjny i wieniec nowoczesny.
6. Z uwagi na przemarsz korowodu dożynkowego, konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich
przenoszenie.
7. Wykorzystane materiały i forma wieńca nawiązywać musi do święta plonów.
8. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.
9. Ocenie podlegać będą następujące elementy:
Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły;
Estetyka wykonania;
Różnorodność zastosowanych materiałów;
Kreatywność;
Nawiązanie do tradycji;
Zaangażowanie mieszkańców miejscowości/koła/stowarzyszenia;
Sposób prezentacji wieńca, w tym stroje grupy wieńcowej.
10. Przy wieńcu należy dołączyć informację na temat wykonawcy/ów oraz nazwę miejscowości, koła lub
stowarzyszenia.
11. Uczestnik konkursu zgadza się na publikację zdjęć reportażowych.
12. Do dnia 3 sierpnia 2018 r. należy zgłosić chęć udziału w konkursie poprzez dostarczenie
wypełnionej karty zgłoszenia (UMiG Skępe, pokój nr 18)
13. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu. Wieńce należy dostarczyć dnia
18 sierpnia 2018 r. o godz. 14:30 do Wólki – plac przy Kaplicy, na którym odbędzie się Uroczysta
Msza Święta, po której nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego na boisko przy Szkole Podstawowej
w Wólce, gdzie odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów.

IV. Informacje dodatkowe:

W przypadku mniejszych sołectw dopuszcza się wykonanie jednego wieńca przez kilka sołectw.

