
Zarządzenie nr 314/2022 

Wójta Gminy Stara Kornica 

z dnia 04.08.2022 

w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu prac komisji 

konkursowej oceniającej wieńce dożynkowe w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy” na dożynkach gminno-parafialnych w Starej Kornicy.  

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 

poz.506) Wójt Gminy Stara Kornica zarządza co następuje: 

§1. Powołuje Gminną Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na 

„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” na dożynkach gminno-parafialnych w roku 2022 

w następującym składzie: 

1. Kazimierz Hawryluk 

2. ks. Mirosław Pietrzak 

3. Iwona Zaniuk 

4. Joanna Geresz 

§2. Zadaniem Gminnej Komisji Konkursowej będzie ocena wieńców dożynkowych na 

dożynkach gminno-parafialnych w Starej Kornicy.  

§3. Komisja konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem konkursu na „Najpiękniejszy 

wieniec dożynkowy” ,stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne 

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Stara Kornica. 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 314/2022 

Wójta Gminy Stara Kornica 

z dnia 04.08.2022 roku 

Regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Stara 

Kornica 

I. ORGANIZATOR: 

Gmina Stara Kornica oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w Starej Kornicy 

II. TERMIN I MIEJSCE: 

Dnia 21 sierpnia 2022 rok 

Miejsce- Plac ZPPO w Starej Kornicy 

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem 

nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych lub będzie posiadał formę 

współczesną nawiązującą do tradycji narodowych, religijnych lub patriotycznych. 

IV. CEL KONKURSU: 

• Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów, 

• Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Stara Kornica, 

• Aktywizacja małych społeczności 

• Promocja walorów wsi polskiej. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, Koła 

Gospodyń Wiejskich, Zespoły, lub inne grupy wieńcowe  z terenu Gminy Stara Kornica 

zgłoszone do konkursu przez Sołtysa, Radę Sołecką, Radnego lub przez osoby wykonujące 

wieniec.  Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać osobiście lub telefonicznie w 

Urzędzie Gminy Stara Kornica pok. Nr 9 tel. 83 358 78 22 w terminie do dnia 10 sierpnia 

2022 roku. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny 



VI. KRYTERIA OCENA WIEŃCOW: 

• Wartość artystyczna i kulturowa 

• Estetyka i wykonanie 

• Różnorodność stosowanych zbóż 

• Pomysł i kompozycja 

• Poziom i styl wykonania 

• Wykorzystanie form  

VII. NAGRODY: 

I miejsce - bon pieniężny o wartości – 1600 zł 

II miejsce – bon pieniężny o wartości - 1400 zł 

III miejsce – bon pieniężny o wartości - 1000 zł 

Podziękowanie za udział – bon pieniężny o wartości 500 zł 

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Wieńce będą oceniane podczas uroczystości odbywającej się na boisku szkolnym przy ZPPO 

w Starej Kornicy.  

IX. Z oceny wieńców komisja konkursowa sporządziła protokół. 


