
Regulamin konkursu  Wianków  Świętojańskich – 2022r.

I. ORGANIZATOR:

1. Organizatorem konkursu  jest  Młodzieżowy  Dom  Kultury  im.  Janusza  Korczaka  w
Inowrocławiu przy współpracy z  KCK, LGD Czarnoziem na Soli, WZRKiOR.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs jest adresowany do mieszkanek Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Kół

Gospodyń Wiejskich, Szkół Ponadpodstawowych oraz Zespołów Ludowych.

2. Celem konkursu jest:

 kultywowanie tradycji obrzędu „Nocy świętojańskiej”,

 aktywizacja społeczno – kulturalna  mieszkańców  Kujaw i okolic.

 Przedmiot konkursu:  Wianek Świętojański  ,   wykonany ze świeżego materiału
roślinnego, dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej (np. kwiaty polne
i ogrodowe, gałązki, liście, zioła -  obowiązkowo RUTA),  bez wykorzystania
gotowych ozdób czy sztucznych kwiatów. Wianek udekorowany musi  być
świecą, a całość zamontowana na podstawce pływającej.

3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi. 

4. Prace konkursowe wyposażone  w metryczki  (8 x  6)  cm:  powinny zawierać  imię  i
nazwisko autora. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

5. Przekazując  pracę  na  konkurs,  uczestnicy  zgadzają  się  na  ekspozycję  ich  pracy
podczas imprezy Nocy Świętojańskiej 26.06.2022r. 

6. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin.

7. albo  telefoniczną  tel.  52.3573002  do  Wojewódzkiego  Związku  Rolników,  Kółek  i
Organizacji Rolniczych.

8. Wianki należy dostarczyć wraz z metryczką w dniu 26.06.2022r. do godziny  14:00 do
namiotu organizatora przed Muszlą Koncertową.

III. OCENA I NAGRODY
1. Prace dostarczone na konkurs oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

2. Kryterium oceny:

- wrażenie artystyczne.

- staranność wykonania, 

- dobór materiałów

- zgodność z wymogami regulaminu,

3. Komisja przyzna nagrody za 3 najładniejsze wianki. Decyzja komisji jest ostateczna 
i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Konkurs zakończy się wręczeniem nagród laureatom i  opuszczeniem wianków na
wodę.

5. Ogłoszenie  wyników  nastąpi  w  dniu  26.06.2022r.  około  godziny  18.00  w  Muszli
koncertowej.

Komitet Organizacyjny Konkursu

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek
 i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

ul. Jacewska 164; 88-100 Inowrocław



Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu Wianków Świętojańskich,  których nie był  w stanie
przewidzieć lub zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym
związanych z pogodą.

Zgłoszenie udziału w Konkursie Wianków Świętojańskich jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na zweryfikowanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
swojego do celów związanych z organizacją, przebiegiem oraz promocją Konkursu Wianków
Świętojańskiego podczas XI KFPL w Inowrocławiu.

Administratorem Państwa danych będzie
Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy


