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Głubczyce, 12 czerwca 2019 roku 
 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 
KORON / WIEŃCÓW ŻNIWNYCH ORAZ PRAC PLASTYCZNYCH 

– Głubczyce 2019 
 

Rozdział 1  
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Organizatorem konkursu jest Gmina Głubczyce. Konkurs jest finansowany ze środków Gminy 
Głubczyce. 

§ 2 
Konkurs organizowany jest w dniu 25 sierpnia 2019 roku podczas dożynek gminno-powiatowych 
w Głubczycach, a jego celem jest upowszechnianie i dokumentowanie tradycji związanych 
z rolnictwem i kulturą ludową. 

§ 3 
Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie organizacyjno-techniczne konkursu jest Urząd Miejski 
w Głubczycach Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa. 

§ 4 
Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie sołectwa gminy Głubczyce. 
 

Rozdział 2 
Przedmiot Konkursu 

 
§ 5 

1. Przedmiotem konkursu są korony/wieńce dożynkowe oraz prace plastyczne wykonane 
z naturalnych plonów. 

2. Forma i technika wykonania korony dożynkowej/pracy plastycznej jest dowolna. 
 

Rozdział 3 
Zgłaszanie koron-wieńców dożynkowych oraz prac plastycznych do konkursu 

 
§ 6 

1. Zgłoszenia koron-wieńców dożynkowych oraz prac plastycznych do konkursu dokonują sołtysi. 
2. Do konkursu można zgłosić tylko jedną koronę dożynkową i jedną pracę plastyczną z danego sołectwa. 
3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu 

oświadczenia akceptującego niniejszy Regulamin. 
4. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz 

z oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w terminie do 
22 sierpnia 2019 roku na adres: Gmina Głubczyce ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce. 
Dopuszcza się również przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną (krolikowska.jadwiga 
@glubczyce.pl) lub faksem 77 485 24 16. 
 

5. W przypadku wysłania dokumentów pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data dostarczenia 
zgłoszenia do siedziby Gminy Głubczyce. 
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Rozdział 4 
Obowiązki uczestników konkursu 

 
§ 7 

Do obowiązków uczestników konkursu należy: 
1) dostarczenie korony na dożynki własnym transportem w dniu 25 sierpnia 2019 roku do godz. 

11.00 na miejsce formowania korowodu dożynkowego, 
2) zabezpieczenie korony na miejscu ekspozycji (paleta), 
3) poddanie korony/pracy plastycznej oznakowaniu numerem ze zgłoszenia (uzgodnić przy 

zgłaszaniu z organizatorem) – załącznik nr 1, 
4) ustalenie delegacji do prezentacji korony w korowodzie oraz do przemieszczenia jej z kościoła 

na miejsce oceny komisyjnej, 
5) odebranie korony/pracy plastycznej. 
 

 
Rozdział 5 

Kategorie i kryteria oceny prac konkursowych 
 

§ 8 
1. Prace konkursowe oceniane są w dwóch kategoriach: 

1) korony-wieńce dożynkowe, 
2) prace plastyczne. 

 
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny punktowej zgłoszonych koron-wieńców dożynkowych 

oraz prac plastycznych według poniższych kryteriów: 
1) walory artystyczne (estetyka, dekoracja, różnorodność użytych materiałów pochodzenia 

naturalnego, kolorystyka, proporcje, kompozycja, kreatywność) – od 0 do 5 punktów, 
2) zgodność z tradycją tworzenia koron - mogą być użyte: wszystkie gatunki zbóż, wstążki, 

owoce, kwiaty etc., – od 0 do 5 punktów, 
3) staranność i precyzja wykonania – od 0 do 5 punktów, 
4) związek z regionalnym dziedzictwem kulturowym – od 0 do 5 punktów, 
5) korowód, w tym: stroje delegacji, wykorzystanie tegorocznych płodów rolnych (owoce, 

warzywa itp.) – od 0 do 5 punktów. 
 

Rozdział 6 
Komisja Konkursowa 

 
§ 9 

1. Komisja Konkursowa powołana jest przez Komitet Dożynkowy. Składa się z 6 osób. Komisja 
obraduje w dniu 26 sierpnia 2018 roku w trakcie obchodów dożynek gminnych. Dla ważności 
jej obrad konieczna jest obecność minimum 4 osób. 

2. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego laureatów 
na podstawie oceny dokonanej zgodnie z punktową skalą ocen. 

3. Każdy z członków Komisji Konkursowej wypełnia Kartę oceny dla poszczególnych kategorii 
(załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). 

4. Z ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej zostanie wyliczona 
suma punktów dla zgłoszonych koron-wieńców dożynkowych oraz prac plastycznych, która 
decydować będzie o wyborze laureatów konkursu. 
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5. Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad (załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu 
Konkursu). Protokół jest jawny i będzie dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego – 
w Wydziale Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa. 

 
Rozdział 7 

Rozstrzygnięcie Konkursu 
 

§ 10 
1. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody pieniężne. 
2. Przyznawanie nagród następuje po rozstrzygnięciu Konkursu. 
3. Nagrody zostaną wypłacone sołtysom po okazaniu dowodu osobistego i potwierdzeniu 

własnoręcznym podpisem na pokwitowaniu (załącznik nr 5).  
4. Planuje się przyznanie poniższych nagród finansowych w dwóch kategoriach: 

1) w kategorii korony dożynkowe: 
 I miejsce  1 000 zł (1x) 
 II miejsce     700 zł  (1x) 
 III miejsce     400 zł  (1x) 
 Wyróżnienie    200 zł  (2x) 

2) w kategorii prace plastyczne: 
 I miejsce    500 zł  (1x) 
 II miejsce    300 zł  (1x) 
 III miejsce    100 zł  (1x) 
 Wyróżnienie     50 zł  (2x) 

5. Nie dopuszcza się przyznania dwóch równorzędnych miejsc za I, II i III miejsce w danej 
kategorii. 

6. W przypadku uzyskania tej samej liczy punktów (dotyczy miejsc I-III), dane korony/prace 
plastyczne podlegają ponownej ocenie przez Komisję konkursową do uzyskania przewagi.  

7. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub wyróżnienia w przypadku 
niskiego poziomu zgłoszonych prac. 

8. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 
9. Uwagi mogące mieć wpływ na ocenę pracy biorącej udział w Konkursie należy zgłosić Komisji 

Konkursowej w dniu imprezy do godz. 15:30. Po wskazanym czasie komisja nie będzie uwag 
uwzględniać. 

10. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów nastąpi tego samego dnia, podczas 
obchodów Dożynek. 

11. Od decyzji Komisji przyznającej nagrody i wyróżnienia w Konkursie nie przysługują odwołania. 
 

Rozdział 8  
Postanowienia końcowe  

 
§ 11 

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, 
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

§ 12 
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych 

z organizacją Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).  
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2. Administratorem danych jest Gmina Głubczyce, z siedzibą w Głubczycach 48-100, 
ul. Niepodległości 14. 

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację przez Urząd Miejski w Głubczycach, Wydział 
Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa i partnerów współpracujących z Gminą wizerunku 
koron, prac plastycznych, grup wieńcowych w materiałach promocyjnych Gminy Głubczyce 
utrwalonych podczas Dożynek. 

§ 13 
Prawo rozstrzygania kwestii nieujętych w Regulaminie przysługuje Organizatorowi i Komisji 
Konkursowej. 

§ 14 
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem 
www.glubczyce.pl. 

§ 15 
Konkurs został ogłoszony na stronach internetowych: www.glubczyce.pl oraz na fanpage'u 
Facebook Gminy Głubczyce. Konkurs posiada charakter publiczny. 

 
Załączniki do regulaminu konkursu: 

 
Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa 

Załącznik nr 2 Karta oceny indywidualnej koron-wieńców oraz prac plastycznych 

Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ - Zbiorcza karta oceny koron-wieńców 

Załącznik nr 4 PROTOKÓŁ - Zbiorcza karta oceny prac plastycznych 

Załącznik nr 5 Pokwitowanie odbioru nagrody  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 
  

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
uczestnictwa w Gminnym Konkursie Koron/Wieńców Żniwnych  

oraz Prac Plastycznych organizowanego podczas Dożynek Gminno-Powiatowych 2019 
w Głubczycach. 

 
Sołectwo: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zgłasza udział grupy wieńcowej w Konkursie Koron/Wieńców Dożynkowych oraz prac plastycznych 
 
Ilość osób uczestniczących w korowodzie (maksymalnie 20 osób): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dane osoby zgłaszającej, koordynującej grupę (sołtysa wsi): 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Oświadczenie: 
Niniejszym oświadczam, że korona dożynkowa / praca plastyczna naszego sołectwa została 

wykonana w bieżącym roku. 
 
Zgłoszenie należy przekazać do 22 sierpnia 2019 r. na adres: 
Gmina Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce,  
bądź telefonicznie na nr: 77 485 23 20 lub 77 485 30 21 wew. 224, e-mail: 
krolikowska.jadwiga@glubczyce.pl / biuro-rady@glubczyce.pl 
 
 
 
 

.............................................. 
(data, podpis) 

NUMER 
 
 

….......... 

mailto:biuro-rady@glubczyce.pl
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 
Głubczyce, dnia 25 sierpnia 2019 r. 

 
KARTA OCENY INDYWIDUALNEJ KORON/WIEŃCÓW ORAZ PRAC PLASTYCZNYCH 

Oceniający: ……………………… 
Przypisana cyfra rzymska …....... 

 

Numer 
korony (K) 

pracy 
plastycznej 

(PP) 

Punktacja *) 

SUMA 1) walory 
artystyczne 

2) zgodność 
z tradycją 

3) staranność 
i precyzja 

4) dziedzictwo 
kulturowe 5) korowód 

K PP K PP K PP K PP – 
K PP 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

 
*) Skala przyznawania punktów: 0-5 pkt. 

 
.............................................. 

(data, podpis) 



7 z 9 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 
Głubczyce, dnia 25 sierpnia 2019 r. 

 
PROTOKÓŁ OCENY KORON/WIEŃCÓW 

Zbiorcza karta oceny koron 
 

Numer korony (K) 
Punkty wg członków komisji 

SUMA Przyznane 
miejsce I II III IV V VI 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         
 

 
Członkowie Komisji Konkursowej: 
 
 

I ……………………………………………………….  Podpis ……………………………………………….. 
 

II ……………………………………………………….  Podpis ……………………………………………….. 
 

III ……………………………………………………….  Podpis ……………………………………………….. 
 

IV ……………………………………………………….  Podpis ……………………………………………….. 
 

V ……………………………………………………….  Podpis ……………………………………………….. 
 

VI ……………………………………………………….  Podpis ……………………………………………….. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu 
Głubczyce, dnia 25 sierpnia 2019 r. 

 
PROTOKÓŁ OCENY PRAC PLASTYCZNYCH 
Zbiorcza karta oceny prac plastycznych 

 

Numer pracy 
plastycznej (PP) 

Punkty wg członków komisji 
SUMA Przyznane 

miejsce I II III IV V VI 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         
 

 
Członkowie Komisji Konkursowej: 
 
 

I ……………………………………………………….  Podpis ……………………………………………….. 
 

II ……………………………………………………….  Podpis ……………………………………………….. 
 

III ……………………………………………………….  Podpis ……………………………………………….. 
 

IV ……………………………………………………….  Podpis ……………………………………………….. 
 

V ……………………………………………………….  Podpis ……………………………………………….. 
 

VI ……………………………………………………….  Podpis ……………………………………………….. 



9 z 9 

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu 
Głubczyce, dnia 25 sierpnia 2019 r. 

 
POKWITOWANIE ODBIORU NAGRÓD 

Wypłaty nagród pieniężnych za prezentowane korony/wieńce żniwne oraz prace plastyczne  
 
 Sołectwo Wysokość 

nagrody 
Pobrał  

(nazwisko i imię) 
Nr dowodu 
osobistego 

Wypłacono kwotę 
złotych Podpis 

       
Kategoria korony/wieńce dożynkowe 

I miejsce  1000 zł     
II miejsce  700 zł     
III miejsce  400 zł     
Wyróżnienia 
1.  200 zł     
2.   200 zł     

Kategoria prace plastyczne 
I miejsce  500 zł     
II miejsce  300 zł     
III miejsce  100 zł     
Wyróżnienia 
1.  50 zł     
2.  50 zł     
Razem 3 500 zł  

Ogółem wypłacono kwotę: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Podpisy Komisji Konkursowej: 


