
REGULAMIN KONKURSU 

„Najpiękniejszy wianek sobótkowy” 

podczas „NADBUŻAŃSKIEJ NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ” - Świerże 2019 

w dniu 22.06.2019 r. 

 

Organizatorzy 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku. 

Cele konkursu 

1. Integracja międzypokoleniowa oraz środowiskowa poprzez rozpowszechnienie tradycji ludowych wicia 

wianków sobótkowych. 

2. Aktywizacja społeczności gminy Dorohusk.  

3. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej gminy Dorohusk. 

4. Promocja dziedzictwa kulturowego naszego regionu. 

Miejsce konkursu 

Zabytkowy Zespół Dworsko - Parkowy w Świerżach. 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest dobrowolny, mogą w nim wziąć udział zespoły śpiewacze, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz osoby fizyczne z terenu gminy Dorohusk. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie wianka sobótkowego. 

3. Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas „Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej” - Świerże 2019 w dniu 

22.06.2019 r. 

4. Komisja konkursowa przyzna nagrody za miejsca I - III i wyróżnienia dla wszystkich uczestników konkursu.  

Komisja weźmie pod uwagę następujące aspekty: 

 wianek sobótkowy zgłoszony do konkursu powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, 

dobranego według tradycji nocy świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście i zioła - rumianek, macierzanka, bylica 

piołun, łopian, mięta, szałwia, dziurawiec, dziki bez, dziewanna), 

 tradycyjna technika wykonania – wyplatanie, 

 stabilność i sposób umieszczonej w wianku świecy, 

 przedstawiciel wianka powinien wiedzieć z jakich ziół składa się wianek i jakie jest ich działanie, 

 estetyka wykonania wianka, 

 niedopuszczalna jest konstrukcja metalowa. 

Warunkiem udziału w konkursie jest osobiste zgłoszenie się z wiankiem do godz. 16:30 w dniu 22 czerwca  

2019 r. w Zabytkowym Zespole Dworsko - Parkowym w Świerżach do Organizatora konkursu.  

Nagrody 

1. Komisja konkursowa przyzna nagrody za miejsca I - III oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu. 

2. Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone przez Komisję konkursową po ogłoszeniu werdyktu w dniu  

22 czerwca 2019 roku podczas „Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej” - Świerże 2019. 

Komisja konkursowa składała się będzie z trzech osób: Przewodniczącego oraz dwóch Członków. 



Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia  

i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora konkursu. 

2. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian 

przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. 


