
R e g u l a m i n   
konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” 

 
 
Organizator konkursu:  Gmina Mochowo 
Miejsce konkursu:   Mochowo 
Termin konkursu:   21 sierpnia 2022 r. 
 
Cel konkursu: 

1) kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych żywych tradycji wicia wieńca, 
jako głównego symbolu dożynek, 

2) rozbudzanie zainteresowań twórczością ludową, 
3) promocja wieńców, które formą i użytymi materiałami nawiązują do tradycyjnych dawnych 

wieńców dożynkowych, 
4) upowszechnienie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów, 
5) promocja walorów polskiej wsi. 

 

Kryteria oceny 
Komisja dokona oceny wieńców, biorąc pod uwagę: 

a) walory estetyczne i wkład pracy: kompozycja, staranność wykonania, dobór barw, sposób 
zdobienia, stopień trudności, 

b) sposób wykonania: 

− kształt wieńca – zgodny z tradycją, 

− użyte materiały: kłosy różnych rodzajów zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, wykonanie 
szkieletu (z wikliny lub z drewna) dopuszcza się użycie innych materiałów (np. drut), 

c) ogólny wyraz artystyczny. 
 

Uwaga! 
Ocenie nie będą podlegać wieńce zakupione. Wieńce powinny być wykonane w danej miejscowości 
naszej gminy i przez mieszkańców naszej gminy. 

 

 Warunki uczestnictwa 
1) Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje 

do tradycji dawnych wieńców dożynkowych. 
2) W konkursie mogą uczestniczyć tylko wieńce dożynkowe z terenu gminy Mochowo.  
3) Każde sołectwo może zgłosić po jednym wieńcu. 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie 

− Sołectwa zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swój udział najpóźniej do 
dnia 12 sierpnia 2022 r.  

− Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie do pracownika Referatu Oświaty, Kultury  
i Promocji Gminy, tel. 24 276 33 33 wew. 222, podając jednocześnie imiona i nazwiska osób, 
które będą niosły wieniec podczas jego prezentacji podczas Dożynek Gminnych, tj. w dniu  
21 sierpnia 2022 r. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

− Wyniki konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” zostaną ogłoszone w dniu  
21 sierpnia 2022 r. podczas obchodów uroczystości dożynkowych. 

 
Miejscem spotkania grup dożynkowych jest plac przed kościołem parafialnym w miejscowości 
Mochowo, w dniu 21 sierpnia 2022 r. przed planowaną Mszą św. Po zakończonej Mszy św. wieńce 
zostaną przewiezione (w uroczystym korowodzie) na miejsce prezentacji, tj. plac przy ul. Wincentego 
Witosa w miejscowości Mochowo. 
 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy,  
tel. 24 276 33 33 wew. 222. 
 

 
Zapraszamy do udziału w konkursie! 


