
Regulamin konkursu na Najładniejszy Wieniec lub Ozdobę Dożynkową 

Powiatowo-Gminne „Najlepsze Dożynki Pod Słońcem” w Łubiance 

Gminny Park Kultury w Łubiance, 20 sierpnia 2022 r. 

 

1. Miejsce oceny wieńców: Gminny Park Kultury w Łubiance. 

2. Termin konkursu: 20 sierpnia 2022 r.: 

 gotowość wieńców do oceny – po oficjalnej części ceremoniału dożynkowego, ok. 

godz. 17:30-19:00, 

 rejestracja grup wieńcowych – przed mszą świętą dziękczynną, w godzinach 

14:20-14:50 (plac przed Kościołem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łubiance, ul. 

Wichrowa). 

Warunkiem udziału w konkursie jest zaprezentowanie wieńca w korowodzie 

dożynkowym. 

3. Cele konkursu: 

 promowanie twórczości lokalnych artystów i artystek związanych z kulturą 

ludową; 

 popularyzacja tradycji ceremoniału dożynkowego; 

 prezentacja bogactwa plonów użytych do przygotowania wieńca/ozdoby 

dożynkowej. 

4. Organizatorzy: organizatorami konkursu są Starosta Toruński  i Wójt Gminy 

Łubianka. 

5. Kryteria oceny: 

 użycie naturalnych materiałów, które muszą być związane ze świętem plonów: 

kłosy, ziarna, warzywa, owoce, kwiaty; 

 estetyka wykonania i spójność kompozycji, 

 pomysłowość przygotowanego wieńca/ozdoby, przy zachowaniu tradycji 

dożynkowych. 

6. Udział w konkursie: uczestnikami konkursu mogą być grupy wieńcowe zgłoszone 

drogą elektroniczną przez gminy leżące w powiecie toruńskim. Na zgłoszenia 

czekamy do 10 sierpnia 2022 roku pod adresem: promocja@powiattorunski.pl. 

7. Udział grup wieńcowych w dożynkach: 

 grupy wieńcowe przyjeżdżają na własny koszt, 
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 grupy wieńcowe proszone są o udział w mszy świętej dziękczynnej w kościele pw. 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz w korowodzie dożynkowym po nabożeństwie. 

Korowód zakończy się w Gminnym Parku Kultury, gdzie konkurs zostanie 

rozstrzygnięty. 

 organizatorzy przygotują dla każdej zgłoszonej grupy wieńcowej tabliczkę 

identyfikacyjną. Każda grupa wieńcowa zobowiązana jest do wyznaczenia 

reprezentanta, który będzie niósł tabliczkę przed wieńcem.  

8. Komisja Konkursowa: wyboru najlepszego wieńca dokona komisja konkursowa 

składająca się z 4 osób reprezentujących: 

 Starostę Toruńskiego; 

 Wójta Gminy Łubianka; 

 Bibliotekę – Centrum Kultury w Łubiance; 

 Sołectwo Strużal, autorki wieńca dożynkowego, który reprezentował 

Województwo Kujawsko-Pomorskie na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie 

w 2021 roku. 

9. Wyniki Konkursu: wyniku konkursu zostaną ogłoszone po koncercie zespołów 

ludowych, ok. godz. 19:00. 

10. Nagrody:  

 autorzy wieńca, który komisja uzna za najlepszy, otrzymają nagrodę finansową w 

wysokości 3 000 zł, ufundowaną przez Wójta Gminy Łubianka i Starostę 

Toruńskiego. 

 niezależnie od zajętej lokaty wszystkie grupy wieńcowe zostaną uhonorowane 

dyplomami gratulacyjnymi i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę 

Toruńskiego. 


