
 

   REGULAMIN KONKURSU 
” NA NAJŁADNIEJ  UDEKOROWANĄ  POSESJĘ „ 

z okazji dożynek gminno – parafialnych                                       

w Bonikowie-Garkach .     
 

1. Celem konkursu jest upowszechnianie i kultywowanie tradycji oraz obrzędowości 

wiejskiej związanych z okresem żniw. 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 04 września 2022 r. podczas gminno – parafialnych 

dożynek w Bonikowie-Garkach.  

3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców sołectw Boników i Garki, które są 

gospodarzami tegorocznych dożynek.  

4. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, prawne a także podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa, z wyżej wymienionego sołectwa, które 

zgłoszą pisemnie swój udział w konkursie w sekretariacie urzędu, do dnia 31 sierpnia 

2022 roku do godz. 15.00  lub u sołtysa danej miejscowości . 
5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku uczestnika konkursu w publikacjach prasowych na łamach Dzwonka 

Odolanowskiego oraz strony internetowej tutejszego urzędu. 

6. Kryteria oceny Konkursu: 

a) pomysłowość i oryginalność kompozycji (walory humorystyczne, nawiązanie do 

aktualnych wydarzeń społecznych);  0 – 5 pkt, 

b) związek z kulturą rolniczą i tradycją dożynkową ( wykorzystanie w dekoracji 

płodów rolnych, motywów żniwnych, tradycyjnych narzędzi rolniczych); 0 – 5 

pkt, 

c) rozmiar dekoracji, (w tym pracochłonność, zasięg); 0 – 5 pkt, 

d) estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny;  0 – 5 pkt. 

7. Do przeprowadzenia konkursu zostanie powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Odolanów komisja konkursowa, spośród przedstawicieli lokalnej społeczności oraz 

pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. 

8. Komisja, w dniu 04 września 2022 r. od godz. 800  (niedziela), na podstawie wizji 

lokalnej dokona oceny zgłoszonych dekoracji i wybierze zwycięzcę konkursu. 

 

9. Dla zwycięzców konkursu przewiduje się wartościowe nagrody rzeczowe, 

wyróżnienia oraz dyplomy dla uczestników konkursu. 

 

10. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystości 

dożynkowych w Bonikowie- Garkach. 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach Dzwonka Odolanowskiego oraz na 

stronie internetowej www.odolanow.pl . 

 

 

 

Organizator Konkursu 

 

    

 

 

http://www.odolanow.pl/


REGULAMIN KONKURSU 

” NA NAJŁADNIEJSZY  WIENIEC  DOŻYNKOWY„ 
 z okazji dożynek gminno – parafialnych  w Bonikowie-Garkach .

     
1. Celem konkursu jest: 

a)  upowszechnianie i kultywowanie tradycji oraz obrzędowości wiejskiej związanych           

z okresem żniw, 

b) popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej, 
c) prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy. 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 04 września 2022 r. podczas gminno – parafialnych dożynek         

w Bonikowie-Garkach.  

3. Warunki uczestnictwa: 
a) konkurs adresowany jest do mieszkańców sołectw z terenu  Gminy i Miasta Odolanów,   

b) każde sołectwo zgłasza do konkursu po jednym wieńcu dożynkowym, 

c) sołectwo ( w uzgodnieniu z sołtysem i radą sołecką) może być reprezentowane przez:    
osobę fizyczną, organizację pozarządową działającą na terenie sołectwa, koło gospodyń 

wiejskich, kółka rolnicze czy parafię, 

d) udział w konkursie należy zgłosić pisemnie w sekretariacie urzędu, do dnia 31 sierpnia 

2022 roku, do godz. 15.00, 
e) wieńce dożynkowe zgłoszone do konkursu powinny zamknąć się maksymalne w 

wymiarach: wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie oraz średnicy na całej 

wysokości wieńca do 150 cm, oraz formą i użytym materiałem nawiązywać do tradycji 
dawnych wieńców dożynkowych, 

f) wieniec należy dostarczyć na boisko  w Bonikowie , w dniu 4 września 2022 r., do 

godziny 10.00,  
4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

uczestnika konkursu w publikacjach prasowych na łamach Dzwonka Odolanowskiego oraz 

strony internetowej tutejszego urzędu. 

5. Kryteria oceny: 
a) zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania; 0–5 

pkt, 
b) różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów 

naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp.; 0 – 5 pkt, 

c) walory estetyczne: w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły; 0 – 5 pkt, 

d) ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych;   

0 – 5 pkt. 
6. Do przeprowadzenia konkursu zostanie powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 

komisja konkursowa, spośród przedstawicieli lokalnej społeczności oraz pracowników urzędu i 

jednostek organizacyjnych. 
7. Komisja   dokona oceny dostarczonych wieńców dożynkowych i wybierze zwycięzcę 

konkursu. 

8. Dla zwycięzców konkursu przewiduje się nagrody pieniężne w  następującej wysokości: 
I miejsce   -  1000,00 zł 

II miejsce  -   750,00 zł     

III miejsce -  600,00 zł    

wyróżnienia oraz dyplomy dla uczestników konkursu. 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystości 

dożynkowych w Bonikowie - Garkach. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach Dzwonka Odolanowskiego oraz na stronie 
internetowej www.odolanow.pl . 

 

Organizator Konkursu 

 

http://www.odolanow.pl/


 

O G Ł O S Z E N I E 
z dnia 08 sierpnia 2022 r. 

 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

 
o g ł a s z a 

 

„ Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy z okazji dożynek 

gminno – parafialnych w Bonikowie - Garkach”. 
 

według załączonego regulaminu. 

 
 

 

 
Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, 

w godzinach pracy urzędu, do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

 

 
 
 

Organizator Konkursu 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

O G Ł O S Z E N I E 
z dnia 08 sierpnia 2022 r. 

 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA ODOLANÓW 
 

o g ł a s z a 

 

„ Konkurs na najładniej udekorowaną posesję  z okazji dożynek 

gminno – parafialnych w Bonikowie - Garkach” – konkurs 

adresowany do gospodarzy tegorocznych dożynek – sołectwa 
Boników i Garki”. 

 

według załączonego regulaminu. 

 

 

 

 
Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, w godzinach 

pracy urzędu lub u sołtysów danej miejscowości do dnia 31 sierpnia 2022 r.  
 
 

 

 

 
 

 

 

Organizator Konkursu 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Zgłoszenie udziału 

 

w „Konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy wykonany       

z okazji dożynek gminno – parafialnych w Bonikowie-Garkach” 
(sołtysi z terenu Gminy i Miasta Odolanów zgłaszają do konkursu po jednym wieńcu 

dożynkowym) 

 

Zgłaszam udział w konkursie: 

 

1. Imię i nazwisko/ nazwa firmy/sołectwo ……………………………………………… 

 

2. Adres ………………………………………………………………………………….. 

 

3. Nr telefonu ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację dokumentacji fotograficznej oraz przetwarzanie 

moich danych osobowych na potrzeby konkursu. 

 

 

 

       ……………………………………….. 
        czytelny podpis 

 

 

Adnotacje komisji konkursowej: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy komisji: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

4. …………………………………………. 

5. …………………………………………. 

 



 

Zgłoszenie udziału 

 

w „Konkursie na najładniej udekorowaną posesję z okazji 

dożynek gminno – parafialnych w Bonikowie-Garkach” 
(konkurs adresowany do gospodarzy tegorocznych dożynek – mieszkańców sołectwa 

Boników i Garki) 

 

Zgłaszam udział w konkursie: 

 

1. Imię i nazwisko/ nazwa firmy ………………………………………………………… 

 

2. Adres ………………………………………………………………………………….. 

 

3. Nr telefonu ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację dokumentacji fotograficznej mojej posesji oraz 

przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu. 

 

 

 

       ……………………………………….. 
        czytelny podpis 

 

 

Adnotacje komisji konkursowej: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy komisji: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

4. …………………………………………. 

5. …………………………………………. 


