
  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 986/2019 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 
Zarządu Województwa Opolskiego 

 
 

Regulamin konkursu 

„Koron Dożynkowych 2019”  

organizowanego podczas Dożynek Wojewódzkich 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą 

„Konkurs Koron Dożynkowych 2019”, organizowanego podczas Dożynek Wojewódzkich, zwanego 

dalej „Konkursem”.  

§ 2 

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zwanym dalej 

„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 

§ 3 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora określonego w § 4 oraz na stronach internetowych 

pod adresami www.opolskie.pl, www.odnowawsi.eu oraz www.oodr.pl. 

 

Rozdział 2 

Organizator 

§ 4 

1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Opolskiego.  

2. Jednostką odpowiedzialną za częśd organizacyjno-techniczną jest Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie, w tym za: 

1) rozesłanie informacji o organizowanym konkursie do gmin woj. opolskiego oraz 

związków rolniczych o charakterze wojewódzkim, 

2) zebranie kart zgłoszeniowych oraz oświadczeo, 

3) przygotowanie opisów zgłoszonych koron dożynkowych i prac plastycznych, 

4) przygotowanie i wydrukowanie dyplomów, 

5) zapewnienie obsługi punktu informacyjnego (rejestracja delegacji z koronami 

dożynkowymi/pracami plastycznymi podczas Dożynek Wojewódzkich). 

http://www.opolskie.pl/


  

 

 

 

 

 

Rozdział 3 

Przedmiot Konkursu 

 

§ 5 

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór koron dożynkowych oraz prac plastycznych zgodnie  

z kryteriami Konkursu, o których mowa w §11  ust. 3, wykonanych w jednej z kategorii: 

1) korony dożynkowe oraz prace plastyczne kłosowo-ziarnkowe, 

2) korony dożynkowe oraz prace plastyczne ziarnkowe. 

2. Forma i technika wykonania korony dożynkowej/pracy plastycznej ma nawiązywad do 
dziedzictwa kulturowego  i ma  byd związana z okresem żniw. 

 

§ 6 

Celem Konkursu jest:  

1) Upowszechnienie, kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej - plastyki 

obrzędowej związanej z okresem żniw. 

2) Identyfikacja i promocja przedsięwzięd kulturalnych pielęgnujących lokalne tradycje 

województwa opolskiego. 

3) Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w koronę dożynkową/pracę plastyczną. 

4) Promocja dorobku kulturowego wsi polskiej. 

5) Aktywizacja życia kulturalnego mieszkaoców wsi. 

 

Rozdział 4 

Komisja Konkursowa 

 

§ 7 

1. Komisja Konkursowa powołana jest Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego. 

2. Komisja Konkursowa składa się z 6 osób, w tym przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego i ośrodków naukowych oraz innych instytucji i związków zajmujących 

się problematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnictwa.   

3. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego laureatów na 

podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami konkursowymi i punktową skalą oceny podaną 

w § 11 ust. 3  niniejszego Regulaminu.  

4. Każdy z członków Komisji Konkursowej wypełnia Kartę oceny dla poszczególnych kategorii 

(załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).  

5. Z ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej zostanie wyliczona 

suma  ocen dla  zgłoszonych koron dożynkowych/prac plastycznych.  



  

 

 

 

 

6. Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad. Protokół jest jawny i dostępny  

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Departamencie Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi . 

7. Komisja Konkursowa obraduje w dniu 8 września 2019 r. w trakcie obchodów Dożynek 

Wojewódzkich. Dla ważności obrad w posiedzeniu komisji konkursowej muszą brad udział 

minimum 4 osoby. 

 

Rozdział 5 

Zgłaszanie koron dożynkowych/prac plastycznych do Konkursu 

 

§ 8 

1. Zgłoszenia koron dożynkowych lub prac plastycznych do Konkursu dokonują 

wójt/burmistrz/prezydent/osoby reprezentujące wojewódzkie związki o charakterze rolniczym. 

Do Konkursu można zgłosid tylko jedną koronę dożynkową lub pracę plastyczną z danej gminy 

lub wojewódzkiego związku o charakterze rolniczym. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest 

równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia akceptującego niniejszy 

Regulamin. 

3. Warunkiem dopuszczenia do Konkursu jest złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu. 

4. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie Karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 3 

do niniejszego Regulaminu oraz Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 w terminie do  

4 września 2019 r. na adres:  

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

ul. Główna 1 

49-330 Łosiów 

Dopuszcza się również przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną (szkolenia@oodr.pl) lub fax-em 

(77/ 4125 368) z zastrzeżeniem, iż Karta zgłoszeniowa powinna byd podpisana przez osobę 

upoważnioną, tj. wójta, burmistrza, prezydenta lub osobę reprezentującą wojewódzki związek o 

charakterze rolniczym. Natomiast Oświadczenie powinno byd podpisane przez osobę 

reprezentującą sołectwo.  
 

W przypadku wysłania dokumentów pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data dostarczenia 

zgłoszenia do siedziby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.  
 

Powyższy termin zgłoszenia nie dotyczy Gminy Lewin Brzeski, która może dokonad zgłoszenia 

pracy reprezentującej ją w Konkursie do godz. 9:00 w dniu 8 września 2019 r. pod warunkiem, że 

wszystkie prace z terenu Gminy Lewin Brzeski wraz z ich dokumentacją fotograficzną zostaną 

zgłoszone do dnia 4 września  2019 r. 

mailto:szkolenia@oodr.pl


  

 

 

 

 

 

5. Wykonane korony dożynkowe i prace plastyczne należy dostarczyd do miejscowości Lewin Brzeski   

w dniu 8 września 2019 r. (szczegóły zostaną przesłane do gmin i wojewódzkich związków 

rolniczych w późniejszym terminie). 

 

§ 9 

Konkurs zostanie ogłoszony na stronach internetowych: www.opolskie.pl, www.odonowawsi.pl oraz 

www.oodr.pl 

§ 10 

Konkurs adresowany jest do mieszkaoców Opolszczyzny. 

 

 

Rozdział 6 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

§11  

1. Oceny koron dożynkowych i prac plastycznych dokonuje Komisja Konkursowa powołana 

przez Marszałka Województwa Opolskiego. 

2. Korony dożynkowe i prace plastyczne oceniane są w 2 kategoriach: 

1) korony dożynkowe oraz prace plastyczne kłosowo-ziarnkowe, 

2) korony dożynkowe oraz prace plastyczne ziarnkowe. 

3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny punktowej zgłoszonych koron dożynkowych i prac 

plastycznych w 2 kategoriach według poniższych kryteriów: 

1) sposób prezentacji korony dożynkowej/pracy plastycznej, w tym: stroje delegacji, 

wykorzystanie tegorocznych płodów rolnych (owoce, warzywa itp.), udział w korowodzie 

dożynkowym – od 0 do 5 punktów, 

2) związek z dziedzictwem kulturowym – od 0  do  5 punktów, 

3) jakośd wykonania i walory artystyczne (precyzja i dokładnośd, różnorodnośd użytych do 

wykonania korony dożynkowej/pracy plastycznej materiałów pochodzenia naturalnego) 

– od  0 do 5 punktów. 

4. Ze względów bezpieczeostwa korony dożynkowe/prace plastyczne biorące udział  
w korowodzie dożynkowym nie mogą byd transportowane w zaprzęgu lub własnymi 
środkami transportu silnikowego (np. ciągnik, samochód dostawczy itp.). Nie zastosowanie 
się do ww. zakazu spowoduje dyskwalifikację zgłoszonej korony dożynkowej/pracy 
plastycznej w Konkursie.  

 

 

 

 

http://www.opolskie.pl/
http://www.odonowawsi.pl/


  

 

 

 

 

§ 12 

1. Przyznawanie nagród następuje po przeprowadzeniu Konkursu. 

2. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody pieniężne. 

3. Planuje się przyznanie poniższych nagród finansowych w dwóch kategoriach: 

1) w kategorii korony dożynkowe oraz prace plastyczne kłosowo-ziarnkowe: 

I miejsce           1500 zł brutto (1x) 

II miejsce           1300 zł brutto (1x) 

III miejsce           1100 zł brutto (1x) 

Wyróżnienie           900 zł brutto (6x) 

2) w kategorii korony dożynkowe oraz  prace  plastyczne  ziarnkowe: 

I miejsce              1500 zł brutto (1x) 

II miejsce                          1300 zł brutto (1x) 

III miejsce             1100 zł brutto (1x). 

Wyróżnienie               900 zł brutto (2x) 

4. O przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa. Nie dopuszcza się przyznania dwóch 

równorzędnych miejsc I-III.  

5. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub wyróżnienia w przypadku 

niskiego poziomu zgłoszonych koron dożynkowych/prac plastycznych w danej kategorii. 

6. Ponadto uczestnicy Konkursu z wyjątkiem nagrodzonych (I-III miejsca oraz wyróżnieo) 

otrzymują równej wartości gratyfikację pieniężną w wysokości 500 zł brutto za uczestnictwo 

w Konkursie. 

7. Wszelkie uwagi mogące mied wpływ na ocenę pracy biorącej udział w Konkursie należy 

zgłosid Komisji Konkursowej do godz. 12:00. Zgłoszenia jakichkolwiek uwag dokonane po 

wskazanym czasie nie będą brane pod uwagę. 

8. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów nastąpi w dniu 8 września 2019 r.  

w Lewinie Brzeskim  podczas obchodów Dożynek Wojewódzkich. 

9. Nagrody za I-III miejsca, wyróżnienia i gratyfikacje za udział w Konkursie zostaną wypłacone 

gotówką po ogłoszeniu wyników Konkursu w dniu 8 września 2019 r.  

10. Korona kłosowo-ziarnkowa , która uzyska w Konkursie „Koron Dożynkowych 2019” najwięcej 

punktów, o których mowa w rozdziale 6 § 11 ust. 3 będzie reprezentowała woj. opolskie na 

Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2020 r. Informacja dotycząca wyboru sołectwa, które 

będzie reprezentowad województwo opolskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale zostanie 

ogłoszona podczas obchodów Dożynek Wojewódzkich w dniu 8 września 2019 r. po 

ogłoszeniu wyników Konkursu „Koron Dożynkowych 2019”. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Rozdział 7 

Postanowienia koocowe 

 

§ 13 

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzied lub którym nie mógł zapobiec,  

w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeo losowych, w tym siły wyższej.  

 

§ 14 

Konkurs jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. 

 

§ 15 

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

z organizacją Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póżn.zm). Administratorem 

danych  jest Marszałek Województwa Opolskiego, z siedzibą  w Opolu  45-082, ul. Piastowska 

14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wizerunku grupy wieocowej  

w materiałach promocyjnych Województwa Opolskiego, utrwalonego podczas Dożynek 

Wojewódzkich w dniu 8 września 2019 r. w Lewinie Brzeskim. 

 

§ 16 

Prawo rozstrzygania kwestii nieujętych w Regulaminie przysługuje Organizatorowi i Komisji 

Konkursowej. 

Załączniki do Regulaminu Konkursu: 

 

Załącznik nr 1 Karta oceny  

Załącznik nr 2 Oświadczenie 

Załącznik nr 3 Karta zgłoszeniowa 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

Lewin Brzeski , dnia 8 września 2019 r. 
Karta oceny  

Kategoria:.................... 
 

Autor pracy 
/wieś, gmina, 

związek/ 
Kryteria oceny 

Ilośd pkt.  przyznana przez 
poszczególnych Członków Komisji 

Konkursowej 
Razem Uwagi 

I II III IV V VI   

 Sposób prezentacji korony 
dożynkowej/pracy 
plastycznej (m.in. stroje 
delegacji, wykorzystanie 
tegorocznych płodów 
rolnych, udział w 
korowodzie dożynkowym) 

        

 Związek z dziedzictwem 
kulturowym       

        

 Jakośd wykonania, walory 
artystyczne (precyzja i 
dokładnośd, różnorodnośd 
użytych do wykonania 
korony dożynkowej/ pracy 
plastycznej materiałów 
pochodzenia naturalnego)                              

        

SUMA         
 
Skala przyznawania punktów: 0-5 punktów 
 

Członkowie Komisji Konkursowej: 

I 

 

..................................................... Podpis.......................................... 

II 

 

..................................................... Podpis.......................................... 

III 

 

..................................................... Podpis.......................................... 

IV 

 

..................................................... Podpis.......................................... 

V 

 

..................................................... Podpis.......................................... 

VI ..................................................... Podpis.......................................... 



  

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

 
 

Miejscowośd ..................., dnia ......................... 2019 r. 
 
 

.............................................. 
         Imię i nazwisko 
 
............................................. 
 
............................................. 
               Adres 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 
Oświadczam, że korona dożynkowa/praca plastyczna * sołectwa ........................................................... 

reprezentująca gminę/wojewódzki związek* ................................................................... została 

wykonana w roku 2019.  

Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną. 

 

 
 
 
 
 

........................................... 
      czytelny podpis osoby                        

reprezentującej sołectwo 
 
 
 
 
* niewłaściwe skreślid 

 



  

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

uczestnictwa  

w Konkursie Koron Dożynkowych 2019 

organizowanego podczas Dożynek Wojewódzkich  

 w dniu 8 września 2019 r. w Lewinie Brzeskim 

 

Gmina/Wojewódzki Związek: ……….................................................................................     
 
zgłasza udział grupy wieocowej z  sołectwa: ................................................................... 
 
Ilośd osób uczestniczących w korowodzie (maksymalnie 20 osób): ............................... 
 
Dane osoby koordynującej grupę (sołtysa wsi):  
 

Imię i nazwisko:  ....................................................................................................... 
Tel. kontaktowy: ....................................................................................................... 
Adres e-mail:    ....................................................................................................... 
 

Imię i nazwisko osób upoważnionych do odbioru nagrody finansowej 
 

1. ............................................................................................................ 
2. ............................................................................................................ 
3. ............................................................................................................ 

Informacja o koronie dożynkowej / pracy plastycznej:  
(wymiary, materiał z którego jest wykonany, technika, itp.) 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 

                                                                                           
                                                                                                   …………………………….. 

                                                                                               /instytucja zgłaszająca/ 

 

Zgłoszenie należy przesład do 4 września 2019 r. na adres: 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Główna 1; 49-330 Łosiów,  

bądź nr faks: 77/ 4125 368 lub email: szkolenia@oodr.pl 

 
 


