REGULAMIN KONKURSU
NA „NAJPIEKNIEJSZY, TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU WROCŁAWSKIEGO ”

Cele Konkursu:
1. Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Powiatu Wrocławskiego.
2. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz
najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.
3. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
4. Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.
5. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową oraz promocja twórczości ludowej.
Zakres przedmiotowy Konkursu:
Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji
wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski.
Warunki uczestnictwa:
Każda gmina może zgłosić tylko jeden wieniec.
W skład grupy wieńcowej może wchodzić minimalnie 2, a maksymalnie 6 osób.
Wieńce dożynkowe biorące udział w konkursie nie powinny przekraczać rozmiarów: wysokość do 180 cm,
szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm.
Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem: plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc.
i swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować
przemocy i nienawiści. Konstrukcja wieńców powinna umożliwiać ich przenoszenie.
Komisja Konkursowa:
Wieńce zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z 6 osób przedstawicieli Powiatu Wrocławskiego, na podstawie fotografii przesłanych wraz z kartą zgłoszenia.
Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.
Pracami Komisji będzie kierować Przewodniczący, wybrany spośród jej członków.
Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: do 06.09.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
Laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników
oraz w celu zaprezentowania wieńców, w miejscu oraz terminie ustalonym i podanym do wiadomości przez
Organizatora w późniejszym czasie.
Kryteria oceny:
Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
1. Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania – od 0 do 5 pkt.
2. Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych,
takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. – od 0 do 5 pkt.

3. Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0 do 5 pkt.
4. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – od
0 do 5 pkt.
Przebieg Konkursu
Zgłoszenia jednego, wskazanego wieńca dożynkowego mogą dokonywać wójtowie i burmistrzowie gmin
z terenu Powiatu Wrocławskiego drogą elektroniczną na adres: promocja@powiatwroclawski.pl z dopiskiem:
„Konkurs
na
najpiękniejszy
tradycyjny
wieniec
dożynkowy
Powiatu
Wrocławskiego”,
w nieprzekraczalnym terminie do 03.09.2019 r. Wraz ze zgłoszeniem należy wysłać przynajmniej
4 dobrej jakości fotografie wybranego wieńca. Zdjęcia powinny przedstawiać wieniec w całości
(z przodu i z tyłu) oraz wybrane charakterystyczne detale (w przybliżeniu). Fotografowane wieńce powinny
być zaopatrzone w plansze informacyjne, zawierające nazwę sołectw jakie reprezentują.
Nagrody pieniężne
Dla uczestników Konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne, przyznane przez Powiat
Wrocławski, w wysokości:
I miejsce – 2.500,00 zł brutto,
II miejsce – 2.000,00 zł brutto,
III miejsce- 1.500,00 zł brutto.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo Komisja Konkursowa może przyznać
pozostałym uczestnikom nagrody pocieszenia, w kwocie uzależnionej od liczby uczestników oraz środków
przeznaczonych na realizację konkursu.
Nagrody dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych są dzielone proporcjonalnie do liczby osób
wchodzących w skład grupy wieńcowej.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 10% nagrody. Kwota pobrana jako podatek od nagrody pieniężnej
zostanie odprowadzona przez Organizatora Konkursu – Powiat Wrocławski - na konto właściwego Urzędu
Skarbowego (zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość
nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł, to jest ona zwolniona z podatku.
W przypadku przyznania nagrody pieniężnej podmiotom prawnym, stosowane są przepisy Ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wypłata nagród pieniężnych nastąpi za pośrednictwem przelewu bankowego w ciągu 30 dni od ogłoszenia
wyników Konkursu, zgodnie z danymi przekazanymi Organizatorowi Konkursu w kartach zgłoszeniowych.
Wypłata nagród pieniężnych przez organizatora Konkursu może również nastąpić w ciągu 30 dni od ogłoszenia
wyników Konkursu, bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu uczestnikowi konkursu, który
zadeklaruje taka wole w karcie zgłoszeniowej.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego pod numerami
telefonu: 71 722 18 04 lub 71 722 20 44 .

