REGULAMIN KONKURSU
„NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY”
O NAGRODĘ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.
2.

3.

Organizatorami Konkursu są Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Starostwo
Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie Dożynek Prezydenckich w Spale, 10 września 2016
roku na terenie Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
(województwo łódzkie, powiat tomaszowski, gmina Inowłódz).
Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do
tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski. Wszystkie zgłoszone wieńce
uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym 11 września 2016 roku i Ceremoniale dożynkowym.
§2

1.

Cele Konkursu:
a. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych
oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.
b. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
c. Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.
d. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.
e. Pozyskiwanie przez Organizatora Konkursu prac o wysokich walorach artystycznych
i etnograficznych.
KOMISJA KONKURSOWA
§3

1.

2.
3.

W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. W skład Komisji
wchodzi maksymalnie 4 członków oraz Sekretarz Komisji. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący
wskazany przez Kancelarię Prezydenta RP.
Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej
członków.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

KRYTERIA OCENY
§4
1.

Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
a. Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania – w skali od 0
do 5 pkt.
b. Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów
naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. – w skali od 0 do 5
pkt.
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c. Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – w skali od 0 do 5 pkt.
d. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – w skali
od 0 do 5 pkt.
e. Sposób prezentacji wieńca, w tym stroje grupy wieńcowej i ośpiewanie (nie może trwać dłużej niż
5 minut) – w skali od 0 do 5 pkt.
2.

Zwycięzcą (I miejsce) Konkursu zostanie wieniec, który uzyska największą liczbę punktów, po
zastosowaniu powyższych kryteriów.

3.

Wyróżnienia (w ilości 15) otrzymają wieńce, które otrzymają kolejno największą, następującą po sobie
liczbę punktów po zastosowaniu powyższych kryteriów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§5
1.
2.

3.
4.
5.

W Konkursie może uczestniczyć tylko jedna grupa wieńcowa reprezentująca dane województwo
i która dokonała skutecznej rejestracji, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
Województwa zainteresowane udziałem w Konkursie powinny przesłać poprawnie wypełnioną kartę
zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 1 września 2016
roku na adres:
Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Szefa Gabinetu Prezydenta, ul. Wiejska 10, 00-902
Warszawa, pocztą elektroniczną na adres: Dozynki.Spala@prezydent.pl
Każda grupa wieńcowa prezentuje 1 wieniec dożynkowy.
Każda grupa wieńcowa występuje w strojach regionalnych, właściwych dla danego regionu.
W skład grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 10 osób.
§6

1.

2.

3.

4.

Wieńce dożynkowe biorące udział w Konkursie nie powinny przekraczać rozmiarów:
a. wysokość do 180 cm,
b. 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, w tym obrażać uczuć religijnych
i poczucia moralności.
Konstrukcja wieńców powinna umożliwiać ich przenoszenie na terenie płyty stadionu
w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale w czasie Ceremoniału dożynkowego 11 września 2016 roku.
Z uwagi na przemarsz korowodu dożynkowego na trasie o długości ok. 1 km zachęca się do
korzystania z własnych wózków do przewożenia wieńców poza płytą stadionu COS.
Każdy wieniec powinien być zaopatrzony w planszę informacyjną zawierającą nazwę województwa,
powiatu, gminy, miejscowości. Wzór planszy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

PRZEBIEG KONKURSU
§7
1.
2.

3.

Grupa wieńcowa przyjeżdża na koszt własny lub delegującego ją województwa.
Rejestracja wieńców dożynkowych nastąpi 10 września 2016 roku w godz. od 10:30 do 13:00
w Biurze Dożynkowym przy Al. Prezydenta I. Mościckiego 6 w Spale (Hotel Olimpijczyk
w Centralnym Ośrodku Sportu).
Wieńce dożynkowe zgłoszone po godz. 13:00 nie będą zarejestrowane i nie będą brały udziału
w Konkursie.
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4.
5.

6.
7.

Wieńcom nadana zostanie numeracja według kolejności zgłoszeń.
Miejsce ekspozycji wieńców zostanie podzielone na wyznaczone sektory zgodnie z numeracją
porządkową wieńców. Wieńce należy ustawiać wyłącznie w sektorach zgodnie z przyporządkowaną
im numeracją.
Konkurs zostanie przeprowadzony 10 września 2016 roku o godz. 14:30 na terenie Centralnego
Ośrodka Sportu w Spale.
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi 10 września 2016 roku o godz. 16:30.

NAGRODY PIENIĘŻNE
§8
1.

Dla uczestników Konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne, przyznane przez
Kancelarię Prezydenta RP, po dokonaniu oceny przez Komisję Konkursową, w wysokości:
a. I miejsce – 10.000,00 zł brutto,
b. 15 wyróżnień – po 1.000,00 zł brutto.
§9

1. 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn.
zm.) zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 10% nagrody. Kwota pobrana jako podatek od
nagrody pieniężnej zostanie odprowadzona przez Organizatora Konkursu - Kancelarię Prezydenta
RP- 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 760 zł,
to jest ona zwolniona z podatku.
2. W przypadku przyznania nagrody pieniężnej podmiotom prawnym, stosuje się przepisy Ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851
z późn. zm.).
3. 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.
§ 10
1.
2.

Wieniec, który otrzyma pierwsze miejsce zostanie wręczony Prezydentowi RP 11 września 2016 roku
w trakcie trwania obchodów dożynkowych.
Nagrodzony pierwszym miejscem wieniec przechodzi na rzecz (własność) Kancelarii Prezydenta RP,
bez jakichkolwiek roszczeń jego twórców z tego tytułu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1.
2.
3.

Grupy wieńcowe będą miały możliwość zaprezentowania swoich wieńców 10 września 2016 roku.
Grupie wieńcowej w czasie Konkursu oraz podczas przemarszu korowodu dożynkowego może
towarzyszyć zespół ludowy (maksymalnie 5 osób).
Próba generalna przebiegu uroczystości dożynkowych nastąpi 10 września 2016 roku o godz. 16:30
na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale.
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§ 12
1.

2.
3.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów
związanych z prowadzeniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Biorący udział w Konkursie przyjmują i w pełni akceptują zasady Konkursu zawarte
w Regulaminie, co niniejszym potwierdzają oświadczeniem, zawartym w Karcie zgłoszeniowej.
W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kancelaria Prezydenta RP.
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