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48-300 NYsa 'iurmistrza Nysy
z onia)§ł2lw*2o19 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu: ,,Najpiękniejszy wieniec dożynkowy"
organizowanego rokrocznie przez Gminę Nysa w ramach Dożynek Gminnych

Na podstawie ań. 30 ust. 1 oraz ań, 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam regulamin konkursu ,,Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" w brzmieniu
sta n owi ący m załącznik do n i n iej s zego zarządze n i a.

§2

Wykonanie zarządzenia powieza się NaczelnikowiWydziału Rozwoju Wsi i Ochrony
Srodowiska Uzędu Miejskiego w Nysie.

§3

Traci moc zarządzenie Nr,t672l2018 Burmistza Nysy z 10 kwietnia 20'|8 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu konkursu: ,,Najpiękniejszy wieniec dozynkowy" organizowanego
rokrocznie przez Gminę Nysa w ramach Dozynek Gminnych.

§4

Zaządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,



Załącznik
do Zar ządzenia Nr 2 62 l 20 1 9
Burmistrza Nysy
z dnia 5 czerwca2ll9 r.

REGULAMIN KONKURSU,,NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOZYNKOWY,,
ORGANIZOWANEGO ROKROCZNIE PRZEZ GMINĘ NYSA W RAMACH

DOZYNEK GMINNYCH.

I. ORGANIZATOR:

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie

II. MIEJSCE KONKURSU:

W miejscu przeprowadzaniaw danym roku uroczystości gminnych dozynek.

III. TERMIN:

Sierpień- wrzesień każdego roku.

IV. CEL KONKURSU:

1. Kultywowanie i upowszechnianie ludowej twórczości artystycznej.
2, Promocja i prezentacja dzińalności organizacji dziŃąących na terenie sołectw

Gminy Nysa.
3. Rozwój talentów.

V. KATEGORIE KONKURSU:

1. Wieńce dozynkowe wykonane techniką kłosową.
2. Wieńce dozynkowe wykonane techniką ziarnkową.
3, Prace artystyczne o tematyce dożyŃowej.

Materiały roślinne wykorzystywane w wieńcu muszą byó naturalnego pochodzenia
(np, kłosy zbóż, trawy, ziama, kwiaty, owoco, warzywa).
Wieńce dozynkowe wykonane zatówno techniką kłosowa, jak i ziartkową winny
zawieraó wszystkie rodzaje zbóż oraz posiadać parzystąliczbę ramion.

VI. UCZESTNICY:

Uczęstnikami konkursu mogą być:
1) sołectwa z Gminy Nysa,
2) osoby ftzyczne, które wykonają wieńce lub prace aftystyczne i będą reprezentowały dane
sołectwo z Gminy Nysa,
3) zarejestrowane w stosownym rejestrze: stowarzyszenia wiejskie, Ochotnicze Strażę
Pożatne, Ludowe Zespoły Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich.



YII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. W koŃursie biorą udziŃ wieńce wykonane techniką kłosową lń ziamkową oruz
prace artystyczne o tematyce dożyŃowej. Z terenu sołectwa można zgłosić tylko
j edną pr acę, b ez względv na kate gorię koŃurso w ą i r o dzaj ucze stnika konkursu.

2. Do zgłoszonych prac uczestnik zobowiry,any jest dołączyć dokumentację zdjęciową
z dowolnychtrzęch etapów procesu tworzenia zgłaszanej pracy.

3, Zgłoszenia dokonuje sohys w formie pisemnej na co najmniej siedem dni przed datą
planowanych uroczystości dozynkowych. Zgłoszenia należy dokonać na druku
stanowiącym zaŁącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i złożyó w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Nysie -WydzińRozwoju Wsi i Ochrony Środowiska.

4. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest złożenie oświadczenia stanowiącego
zńącznik rr 2 do niniej szego regulaminu.

5. W przypadku większej ilości ptac z danego sołectwa pretendujących do zgłoszenia,
decyzję o wyborze rcprezentanta sołectwa w konkursie podejmuje Rada Sołecka.

VIII. KOMISJA KONKURSOWA:

1. Oceny prac dozynkowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem
Burmistrza Nysy, w skład której wchodząreprezentanci:
- Urzędu Miejskiego w Nysie,
- Rady Miejskiej w Nysie,
- Rady Kultury dzińającej przy Burmistrzu Nysy,
- Terenowego Zespołu Doradztwa w Nysie Opolskiego Ośrodka Dorudztwa Rolniczego
w Łosiowie,
- Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie.
2. Każdy wieniec lub praca artystyczna oznaczone będą numerem według kolejności
zgłoszeń, którego identyfikacja następuj e po rczsttzygnięciu konkursu.
3, Komisja dokonuje oceny wieńców oraz prac artystycznych, Kużdy z człottków Komisji
KoŃursowej dysponuj e łącznie 6 punktami do oceny prac w kużdej kategorii konkursowej
(przy czym każdej pracy z danej kategorii nie mozna przyznać więcej niz 3 punkty).
Suma otrzymanych punktów pTzęzposzczególne prace decyduje o zajęciu miejsca.

IX. KRYTERIA OCENY:

1, Wygląd zevłnęttzny - technika i staranność wykonania,
i materiałów itp.

2, Ogólne v,nużęnia estetyczne oraznawiązanie do tradycji

X. NAGRODY I WYROZNIENIA:

kształt, proporcje, dobór barw

ludowych.

1. Fundatorem nagród i wyróznień jest Gmina Nysa - Uruąd Miejski w Nysie.
2. Nagrody i wyróznienia przyznawane są w formie pienięznej lub poptzez zwiększenie
w budzecie Gminy Nysa na dany rok budzetowy środków wyodrębnionych dla danego
sołectwa.
3. Podziału środków, o których mowa w ust. 2 dokonuje Komisja Konkursowa powołana
Zarządzeniem Burmistrza Nysy w oparciu o następujące zasady:



I miejsce - od 1 .000 zł do ż.000 zł,
II miejsce - od 700 zł do I.500 zł,
III miejsce - od 400 zł do 700 zł.
4. Wszystkim pozostałym wieńcom i pracom artystycznym ptzyznaje się wyróznienię w
kwocie do 500 zł.
5. Komisja KoŃursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Nysy decyduje o liczbie
zv,rycięzców, ilości v,ryrożnień z poszczególnych kategorii konkursowych oraz o wysokości
przyznanych nagród.
6.Ptzekazartie nagród będzie odbywało się w następujący sposób:
1) uczestnik sołęctwo - nagroda pienięzna będzie ptzekazana dla nagrodzonego sołectwa,
poprzęz zwiększenie w budzecie Gminy Nysa na dany rok budZetowy środków
wyodrębnionych dla sołectwa po ogłoszeniu wyników koŃursu,
2) uczestnik - osoba (y) ftzyczne, które wykonają nieodpłatnie, ze swoich materiałów wieńce
lub prace artystyczne i będą reprezentowńy dane sołectwo z Gminy Nysa, otrzymają nagrody
pienięzne w gotówce,
3) uczestnik - zarejestrowane w stosownym rejestrze: stowarzyszenia wiejskie, Ochotnicze
Straze Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, otrzymają nagrody
pienięzne w gotówce
7. Larxeaci konkursu z poszczęgólnych kategorii pozostają właścicielami prac zgłaszanych
do konkursu. Prace, które zajmą I miejsce w poszczegolnych kategoriach winny być
przechowywanę przez uczestników koŃursu w stanie nienaruszonym przęz okres 2 lat
od daty odbytych uroczystości dozynek gminnych w danym roku kalendarzowym t w ruzię
potrzeb gminy (np, na cele promocyjne) dostarczone do siedziby Urzędu Miejskiego w Nysie,
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje podczas obchodów gminnych
uroczystości dozynkowych,
9. Komisja KoŃursowa Wznacza, które wieńce będą reprezentowały Gminę Nysa zarówno
na dozynkach powiatowych, jak i wojewódzkich.
l0. W przypadku ottzymaria nagrody ptzęz uczestnika - sołectwo na dozynkach
powiatowych lub wojewódzkich, nagroda winna zostać niezwłocznie wpłacona do kasy
Urzędu Miejskiego w Nysie lub ptzekazana ptzęz otganizatora konkursu w formie
bezgotówkowej na konto Gminy Nysa, celem zwiększenia środków do dyspozycji sołectwa.
Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Sołtys danego sołectwa - lauręata koŃursów
w ramach dozynek powiatowych lub wojewódzkich.



Załączniknr l do Regulaminu konkursu
,,Najpiękniej szy wieniec dozlłrkowy"

ZGŁOSZENIE WIENCA DOZYNKOWEGO
LUB PRACY ARTYSTYCZNEJ O TEMATYCE DOZYNKOWEJ

D o KoNKt]RsU,o 1i{AJPIĘ KNIEJSZY WIB1\ IF.'C D oŻYNKOWYoo

,,DOZYNKI GMINNE w
(miejscowość) (data)

NAZWA SOŁECTWA

RODZAJ ZGŁASZANEGO WIEŃCA DOZYNKOWEGO LIIB PRACY ARTYSTYCZNEJ
O TEMATYCE DOZYNKOWEJ

UCZESTNIK (soŁEcTwo/osoBA FIZYCZNA _ IMIĘ I NAZWI§Ko/INNY PODMIoT -
NAZWA I SIEDZIBA)

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ODBIORU NAGRODY PIENIĘŻNEJ
(DOTYCZY UCZESTNIKOW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI LUB PODMIOTAMI
INNYMI NIZ SOŁECTWO)

CZYTELNY PODPIS



ZaŁącmiknr 2 do Regulaminu konkursu
,,Naj piękniej szy wieniec dozynkowy"

Miejscowość..... .., dnia ........,...f.

Imię i Nanvisko

Adres

oŚwtłoczENIE

Oświadczam, ze wieniec dozyŃowy/p r aca arty styczna sołectwa . . .

zostaławykonana ptzez uczestnika w roku, w którym odbywa się konkurs.

Czffelny podpis osoby
r epr ezentuj ąc ej s ołectwo


