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Zasady uczestnictwa w zadaniu:  

 

Zasady konkursów:  

1. ORGANIZATOR: 

Organizatorem konkursów jest Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. Miejski Dom Kultury 
w Kolbuszowej wszystkie działania w ramach zadania realizuje zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
ogłoszonymi na czas pandemii COVID-19. 

2. CEL KONKURSÓW: 

• przypomnienie i odtworzenie tradycyjnych zwyczajów związanych z dożynkami, właściwych 
dla grupy etnograficznej Lasowiaków, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia 
poszczególnych elementów tego obrzędu: wieńca dożynkowego jako swoistego symbolu tego 
święta, wypieku tradycyjnego chleba z dożynkowego zboża, obrzędowego ośpiewania  
i tańca przy wieńcu dożynkowym. 

• wyłonienie przez jury najpiękniejszego i wykonanego w tradycyjnej formie z użyciem 
tradycyjnych materiałów wieńca wykonanego zgodnie z lasowiacką tradycją, 

• wyłonienie przez jury najlepszego, upieczonego według tradycyjnych receptur, chleba 
dożynkowego, 

• wyłonienie przez jury konkursowej grupy wieńcowej, która zaprezentuje najlepsze  
i najciekawsze, tradycyjne pieśni i przyśpiewki, 

• wyłonienie przez jury konkursowej grupy wieńcowej, która najlepiej zaprezentuje taniec 
obrzędowy przy wieńcu, 

• przekazanie nagród finansowych i pamiątkowych dyplomów 

• sporządzenie protokołów potwierdzających odbiór nagród finansowych 

• publikacja wyników konkursów na stronach internetowych Organizatora, jego profilach, 
prasie lokalnej i mediach społecznościowych 

• pogłębianie wiedzy o obrzędach dożynkowych Lasowiaków i jej jak najszersze 
upowszechnianie 

3. UCZESTNICY KONKURSÓW: 

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych  
i wszystkich miłośników tradycji regionu lasowiackiego. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• warunkiem uczestnictwa w konkursach jest wzięcie udziału w seminarium i warsztatach 
artystycznych z zakresu śpiewu i tańca przy wieńcu dożynkowym, które odbędą się w dniu 
1 sierpnia 2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej w godzinach 8.00 – 18.00 oraz 
wypełnienie kart uczestnictwa w seminarium i warsztatach. Seminarium z udziałem 
wybitnych etnografów i etnomuzykologów dotyczyć będzie tradycyjnych zwyczajów 
związanych z dożynkami, właściwych dla grupy etnograficznej Lasowiaków, uwzględniających 
jak najszersze spektrum zagadnień związanych z tym obrzędem ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia poszczególnych elementów tego obrzędu: wieńca dożynkowego 
jako swoistego symbolu tego święta, wypieku tradycyjnego chleba z dożynkowego zboża, 
obrzędowego ośpiewania i tańca przy wieńcu dożynkowym. Po wykładach ekspertów 
przeprowadzone zostaną warsztaty artystyczne ze śpiewu i tańca przy wieńcu. 
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Plan seminarium i warsztatów: 

godz. 8.00 – 9.00 – przyjazd uczestników, potwierdzanie obecności 
godz. 9.00 – 11.30 – wykłady seminaryjne 
godz. 11.30 – 12.00 – przerwa na posiłek w plenerze, dezynfekcja i wietrzenie sal 
godz. 12.00 – 14.30 – warsztaty ze śpiewu 
godz. 14.30 – 15.00 – przerwa na dezynfekcję i wietrzenie 
godz. 15.00 – 17.30 – warsztaty z tańca 
godz. 17.30 – 18.00 – zakończenie, posiłek w plenerze 

• do udziału w seminarium i warsztatach należy spośród zespołu uczestniczącego  
w konkursie, zgłosić: 

− do seminarium – 3 osoby 

− do warsztatów ze śpiewu przy wieńcu – 3 osoby 

− do warsztatów z tańca przy wieńcu – 2 osoby 

• każdy zespół zobowiązany jest do wzięcia udziału we wszystkich konkursach 

• wypełnienie kart zgłoszeń do udziału w seminarium, warsztatach i konkursach 

• wykonanie wieńca dożynkowego nawiązującego formą oraz materiałami do tradycyjnych 
wieńców dożynkowych wykonywanych w regionie lasowiackim i prezentacja go przez zespół 
podczas imprezy "Lasowiackie Dożynki w Porębach Kupieńskich" w dniu  
23 sierpnia 2020 r. 

• wykonanie wypieku tradycyjnego chleba dożynkowego i prezentacja go przez zespół podczas 
imprezy "Lasowiackie Dożynki w Porębach Kupieńskich" w dniu 23 sierpnia 2020 r. 
Dodatkowo każdy zespół zobowiązany jest do przygotowania 100 kromek tradycyjnego 
chleba ze swojskim masłem, smalcem, powidłem itp. do poczęstunku publiczności. 

• każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jeden wieniec i jeden chleb trwale 
oznakowany wizytówką zawierającą jego dane (nazwa zespołu, KGW, stowarzyszenia, 
sołectwa, gminy), a także 1 ośpiew wieńca i 1 układ taneczny przy wieńcu 

• maksymalna liczebność grupy uczestniczącej w prezentacjach konkursowych to 25 osób 

• dokładny program przebiegu konkursów na wieniec, chleb, śpiew przy wieńcu i taniec przy 
wieńcu zostanie podany podczas seminarium i warsztatów 

• udział w konkursach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, 
nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację medialną bez 
prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do konkursów prac 

• uczestnicy konkursów wykonują prace konkursowe i dostarczają je na miejsce prezentacji na 
własny koszt 

• w konkursach może wziąć udział jeden zespół z jednej miejscowości 

• o zakwalifikowaniu uczestników do konkursów decydować będzie kolejność zgłoszeń 

• ze względów organizacyjnych planowane jest uczestnictwo w konkursach maksymalnie  
20 zespołów. 

5. TERMIN ZGŁOSZENIA: 

• Zgłoszenie udziału w seminarium, warsztatach i konkursach nastąpi poprzez wypełnienie kart 
zgłoszeń wraz z dokumentacją RODO i dostarczenie jej osobiście lub przesłanie pocztą bądź 
pocztą elektroniczną na adres organizatora w terminie do dnia 10 lipca br. do godziny 16.00: 
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Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, 

ul. Obrońców Pokoju 66, 

36 – 100 Kolbuszowa 

e-mail: kultura@mdkkolbuszowa.pl 

 

Lista uczestników przyjętych do seminarium, warsztatów i konkursów ogłoszona zostanie do dnia 
17 lipca 2020 r. na stronie internetowej MDK Kolbuszowa. 

6. JURY: 

• Oceny wieńców, chlebów dożynkowych, śpiewu i tańca przy wieńcu dokona Komisja 
Konkursowa powołana przez Organizatora, w której skład wejdą: etnograf, specjalista od 
regionalnej kuchni, specjalista od tradycyjnego śpiewu ludowego, specjalista z dziedziny 
tańca ludowego i przedstawiciel Organizatora, 

• werdykty Komisji Konkursowej są niepodważalne. 

7. KRYTERIA OCENY: 

 KONKURS NA TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY 

• w konkursie ocenie podlegać będą wieńce dożynkowe według następujących kryteriów: 

 zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania (w skali  
1 - 10 punktów), właściwych dla grupy etnograficznej Lasowiaków 

 poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu 
tradycyjnych ozdób (w skali 1-10 punktów) 

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. 

 KONKURS NA TRADYCYJNY CHLEB DOŻYNKOWY 

• w konkursie ocenie podlegać będą chleby dożynkowe według następujących kryteriów: 

 tradycyjna receptura i forma wypieku, 

 wygląd, kolor, aromat, smak, strukturę w przekroju, spójność, sprężystość, 
wrażenie ogólne, 

 komisja dokona oceny w oparciu o w/w kryteria mając do dyspozycji skalę punktową od 
0 do 10 pkt 

Maksymalnie można uzyskać 10 punktów. 

 KONKURS NA ŚPIEW PRZY WIEŃCU DOŻYNKOWYM 

• w konkursie ocenie podlegać będzie ośpiewanie wieńca dożynkowego według następujących 

kryteriów: 

 zgodność z tradycją w zakresie formy (przyśpiewki i pieśni obrzędowe), treści i techniki 

wykonania a capella, właściwe dla grupy etnograficznej Lasowiaków (w skali 1 – 10 

punktów) 

mailto:kultura@mdkkolbuszowa.pl
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 poziom wykonania i ogólny wyraz artystyczny (w skali 1-10 punktów) 

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. 

 KONKURS NA TANIEC PRZY WIEŃCU DOŻYNKOWYM 

• w konkursie ocenie podlegać będą tańce według następujących kryteriów: 

 autentyczność i zgodność z tradycją prezentowanych obrzędowych tańców dożynkowych 
oraz technika ich wykonania właściwe dla grupy etnograficznej Lasowiaków  
(w skali 1 – 10 pkt) 

 ogólny wyraz artystyczny (w skali 1 – 10 pkt) 

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. 

Biorący udział w konkursach są zobowiązani do występowania w strojach regionalnych lub – przy ich 

braku – w odświętnych wiejskich. 

8. NAGRODY W KONKURSACH: 

• dla laureatów konkursów przewidziane są nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy 

• rozstrzygnięcie konkursów i rozdanie nagród nastąpi po ich zakończeniu podczas imprezy 
"Lasowiackie Dożynki w Porębach Kupieńskich" w dniu 23 sierpnia 2020 r. 

• nagrody w konkursach dofinansowane są ze środków Narodowego Centrum Kultury  
w ramach Programu EtnoPolska 2020 

• po rozstrzygnięciu konkursów jego Uczestnicy są zobowiązani do odebrania wykonanych 
przez siebie prac. 

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

• dostosowanie organizacji wszystkich wydarzeń w ramach realizowanego zadania zgodnie  
z obowiązującymi przepisami wydanymi na czas pandemii COVID-19 

• miejsce dla zespołu wieńcowego do prezentacji wieńca i poczęstunku publiczności chlebem 

• wyżywienie uczestników podczas realizacji zadania 

• możliwość pobrania regulaminu i kart zgłoszeń w siedzibie organizatora lub ze strony 
internetowej: 

www.mdkkolbuszowa.pl 
 

http://www.mdkkolbuszowa.pl/

