
                                        Regulamin Gminnego Konkursu

                „Najładniejszy, najbardziej pomysłowy
                            witacz dożynkowy 2022”

                                                                 I. Organizatorzy Konkursu:
Organizatorami konkursu jest Urząd Gminy Wohyń wspólnie z  Gminnym Centrum Kultury w Wohyniu.

II. Cele Konkursu:
1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych z obchodami Święta Plonów.
2. Zachowanie tradycji budowania w sołectwach słomianych scenografii przy drogach
    publicznych i na skwerach w okresie dożynek.
3. Aktywizacja mieszkańców we wspólnej pracy i kreowaniu wizerunku swojej miejscowości oraz gminy.
4. Rozpropagowanie informacji o Dożynkach Gminno-Parafialnych, które odbędą się 11 września 2022 r.
    w Wohyniu.
5. Wyłonienie najbardziej pomysłowego witacza w gminie Wohyń

III. Warunki udziału:
1. W konkursie mogą brać udział sołectwa z terenu Gminy Wohyń.
2. Na jedno sołectwo przypada tylko jeden witacz dożynkowy, zgłoszony do Konkursu.
3. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w terminie do 09. września 2022 roku dostarczając wypełnioną
    kartę zgłoszeniową osobiście do Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu ul. Plac 9 września 1939 r. nr 4
    lub drogą mailową na adres gckwohyn@vp.pl 
4. Karta zgłoszenia stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu i będzie dostępna na stronach
    internetowych  www.gminawohyn.pl, www.gck.gminawohyn.pl oraz na profilu facebookowym GCK.
6. Podstawowe materiały wykorzystane przy budowie witaczy muszą być związane ze świętem
    plonów (słoma. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty).
7. Witacze wykonane będą z materiałów wykonawców i na ich koszt.
8. Witacz powinien zapraszać i informować o miejscu i terminie Dożynek.
9. Witacz powinien być zlokalizowany w miejscu widocznym oraz bezpiecznym dla ruchu pojazdów 

IV. Ocena:
1. Oceny witaczy dożynkowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
    w terminie 10 września 2022 r.
2. Po dokonaniu oceny, Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu Konkursu,
    w którym wyłania zwycięzców.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.
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4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Dożynek Gminno-Parafialnych Gminy Wohyń
    w dniu 11 września 2022 r..

 V. Kryteria oceny:
Komisja Konkursowa przy ocenie witaczy  będzie brała pod uwagę następujące elementy:
1. użyte materiały wykorzystane przy budowie witaczy,
2. wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, kształt, kompozycja, pracochłonność itp.),
3. sposób prezentacji płodów rolnych,
4. oryginalność formy i kreatywność.

VI. Nagrody:
1. Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród/wyróżnień w tym do nieprzyznania nagród
     lub do przyznania nagród i wyróżnień dodatkowych.

                                                               VII. Postanowienia końcowe:
1. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 505 005 443, 83 353 06 03.

Wohyń, dnia 22.08.2022 r.


