
Regulamin Konkursu na 

"Najlepszy Chleb Dożynkowy" Gminy Nałęczów  
 

ORGANIZATORZY: Burmistrz Nałęczowa, Nałęczowski Ośrodek Kultury. 

MIEJSCE KONKURSU: Nałęczów ul. Lipowa 3 - Plac Dożynkowy 

TERMIN KONKURSU: 16 sierpnia 2020r. 

CELE KONKURSU:  

Celem konkursu jest kultywowanie zwyczajów wypieku chleba metodami tradycyjnymi                     

i przekazywanie ich młodemu pokoleniu. 

UCZESTNICTWO: 

1. Każda wieś z terenu Gminy Nałęczów może zgłosić do konkursu jeden tradycyjnie                       

i własnoręcznie upieczony chleb. 

2. Wykonawcą chleba może być: sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich, zespół ludowy lub inna 

organizacja bądź stowarzyszenie działają,4ce w danej wsi. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie wypieku do konkursu do dnia 10 sierpnia 

2020r. w sekretariacie Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie, ul. Lipowa 6, 24-150 

Nałęczów  poprzez złożenie ,,Karty uczestnictwa" stanowiącej załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

4 Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny i prezentują wypiek konkursowy na stoisku 

danego sołectwa. 

KOMISJA KONKURSOWA: 

1. Oceny wypieków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z oceny chleba wraz z uzasadnieniem. 

KRYTERIA OCENY: 

Organizator powołuje komisję konkursową, która będzie oceniać chleby biorąc pod uwagę: 

- smak wyrobu, 

-strukturę miąższu wypieku, 

-barwę i jakość wypieczenia skórki, 

-wygląd, 

-wyrośnięcie ciasta. 

NAGRODY: 

1. Organizatorzy zapewniają nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy. 

2. Kwoty nagród zostaną podane po ostatecznym zamknięciu listy zgłoszeń. 

3. Komisja konkursowa przyzna następujące Dla uczestników konkursu przewidziane są 

następujące nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce – 500,00 zł II miejsce – 300,00 zł                       

III miejsce – 200,00 zł 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych                      

z organizowaniem i promocją konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie                        

o ochronie danych osobowych.  

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte                  

w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Więcej informacji na temat Konkursu udziela Nałęczowski Ośrodek Kultury ul. Lipowa 6,                 

24-150 Nałęczów, tel. 815014069, 661760882. 

 Organizator zapewnia sobie prawo dokonania zmian w regulaminie. 

 



 

Załącznik Nr 1  

do Regulaminu konkursu  

"Najlepszy Chleb Dożynkowy" Gminy Nałęczów 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do konkursu "Najlepszy Chleb Dożynkowy" Gminy Nałęczów 

 
 

1. Nazwa sołectwa ………………………………………………………………………… 

2. Pełna nazwa organizacji działającej we wsi będącej wykonawcą chleba: 

................................................................................................................................................. 

3. Imię i nazwisko, pełniona funkcja oraz dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia 

chleba do konkursu: ………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

Przepis: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

 

(podpis osoby dokonującej zgłoszenia) 

 

 



REGULAMIN KONKURSU 

„NAJPIĘKNIEJSZY KOSZ DOŻYNKOWY“ 

 

ORGANIZATORZY: Burmistrz Nałęczowa, Nałęczowski Ośrodek Kultury. 

MIEJSCE KONKURSU: Nałęczów ul. Lipowa 3 - Plac Dożynkowy 

TERMIN KONKURSU: 16 sierpnia 2020r. 

 

CEL KONKURSU:  

1. kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów,  

2. prezentacja najpiękniejszych koszy dożynkowych z terenu Gminy Nałęczów, 

3. promocja walorów wsi polskiej. 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. W konkursie mogą uczestniczyć kosze dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu 

Gminy Nałęczów zgłoszone do konkursu.  

2. Każde sołectwo i organizacja/stowarzyszenie z terenu sołectwa może zgłosić jeden kosz 

dożynkowy. 

4. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 roku 

i złożenia karty w sekretariacie Nałęczowskiego Ośrodka Kultury ul. Lipowa 6  

6. Koszom dożynkowym nadana zostanie numeracja według kolejności zgłoszeń. 

8. Kosze dożynkowe należy dostarczyć na plac przed Nałęczowski Ośrodek Kultury gdzie 

odbędzie się uroczysta msza święta w dniu Dożynek Gminnych tj. 16 sierpnia 2020r. do godziny 

10.00. 

9. Po mszy św., która rozpocznie się o godz. 12.00, grupy wieńcowe z koszami dożynkowymi 

przejdą na plac dożynkowy ul Lipowa 3, gdzie nastąpi ich ocena. 

10.Kosze nie stają się własnością organizatora. Reprezentanci gmin zobowiązani są do zabrania  

koszy dożynkowych z wystawy do godz. 20.30 w dniu 16 sierpnia 2020 roku, jedna nie 

wcześniej jak o godzinie 20.00. 

OCENA: 

Kategoria kosz dożynkowy:  

1. podstawowe materiały wykorzystywane w koszu dożynkowym muszą być związane ze 

świętem plonów np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty.  

2. Wygląd zewnętrzny: a) kształt - forma dowolna, b) materiał - dopuszcza się użycie takich 

materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła, kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe 

kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna c) kolor - kolorystyka 

dowolna, d) kompozycja – dowolna.  

3. Kosze nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów 

itp.  

NAGRODY: 

1. Dla uczestników konkursu „NAJPIĘKNIEJSZY KOSZ DOŻYNKOWY“ przewidziane są 

następujące nagrody pieniężne w wysokości: 

I miejsce – 500,00 zł II miejsce – 300,00 zł III miejsce – 200,00 zł 

 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród oraz nie wykluczają 

możliwości przyznania wyróżnień. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

PRZEBIEG KONKURSU:  
Etap I - zgłoszenie (wg załączonego wzoru) do konkursu dożynkowego w terminie do dnia 10 

sierpnia 2020 roku . 

Etap II - konkurs dożynkowy - dokonanie oceny koszy wg określonych kryteriów przez komisję 

konkursową w Dniu Dożynek Gminnych. 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz przyznanie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych w 

Nałęczowie w dniu 16 sierpnia 2020 r.  

KOMISJA KONKURSOWA:  



1. Kosze dożynkowe oceni Komisja powołana przez organizatora w czasie Dożynek Gminnych, 

biorąc pod uwagę następujące parametry: 

a) Sposób wykonania kosza – od 0 do 5 pkt,  

b) Wartości artystyczne związane z kulturą wykonania kosza dożynkowego – 0-5 pkt,  

c) Zachowanie elementów tradycyjnych/oryginalność formy – 0-5 pkt,  

e) Ogólny wyraz artystyczny – 0-5 pkt,  

f) Poziom i styl wykonania – 0-5 pkt. 

2. Z oceny sporządza się protokół zawierający informacje o:  

a) składzie komisji konkursowej,  

b) przyznanych w konkursie nagrodach i ew. wyróżnieniach.  

SPRAWY ORGANIZACYJNE:  
Wystawa koszy dożynkowych odbędzie się w czasie trwania Dożynek Gminnych (przy głównej 

scenie)  

Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela: Nałęczowski Ośrodek Kultury ul. Lipowa 6,               

24-150 Nałęczów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Gminnego konkursu  

na „Najładniejszy kosz dożynkowy“ 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Zgłaszam do udziału w Dożynkach Gminnych w Nałęczowie  w dniu 16 sierpnia 2020 r. kosz 

dożynkowy wykonany przez: 

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

 

 

Oświadczenia 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Gminnego konkursu na                       

„najpiękniejszy kosz dożynkowy“ i akceptuję jego zapisy w całości. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem                              

i rozstrzygnięciem w/w konkursu. 

 

 

.................................................                                              ..........................................................  

Miejscowość/Data                                                                        Podpis osoby zgłaszającej 


