REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI W GMINIE RADZANOWO
22 CZERWCA 2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Radzanowie przy ul. Szkolnej 3,
tel. 661 381 943, e-mail: cks@radzanowo.pl
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszego wianka świętojańskiego.

II. CEL KONKURSU
1. Popularyzacja tradycji wyplatania wianków świętojańskich i ich puszczania na wodę podczas Nocy Kupały;
2. Artystyczne współzawodnictwo między reprezentantami sołectw: stowarzyszeniami, kołami gospodyń
wiejskich, placówkami oświatowymi, nieformalnymi grupami inicjatywnymi działających w gminie Radzanowo;
3. Zorganizowanie pochodu świętojańskiego z wiankami reprezentującymi wszystkie sołectwa gminy
Radzanowo.

III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do reprezentantów sołectw gminy Radzanowo;
2. Reprezentantem sołectwa gminy Radzanowo może być: świetlica wiejska, nieformalna grupa inicjatywna,
rada sołecka, koło gospodyń wiejskich, stowarzyszenie lub inna organizacja pozarządowa działająca na terenie
gminy Radzanowo;
3. O kwalifikacji danego podmiotu do konkursu decydować będzie kolejność wpływu karty zgłoszenia i
zgodność wykonanej pracy z niniejszym regulaminem.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w siedzibie organizatora Karty zgłoszenia reprezentanta
sołectwa do konkursu do dnia 21 czerwca 2019 r. oraz dostarczenie wianka świętojańskiego w dniu 22 czerwca
2019 r. do godziny 17:00 w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, gdzie odbędzie się plenerowa
impreza pn. "Sobótka 2019".
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2. Wianek świętojański zgłoszony do konkursu powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego,
dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście i zioła). Wianki wykonane ze
sztucznych kwiatów nie będą brały udziału w konkursie.
3. Wianek zgłoszony do konkursu powinien unosić się na wodzie i posiadać trwale przymocowane jedno lub
więcej źródeł światła (np. świeczka, tealight).
4. Do wianka należy dołączyć wyjmowaną karteczkę z nazwą reprezentowanego sołectwa i nazwą podmiotu
reprezentującego to sołectwo.
5. Zgłoszony wianek otrzyma numerację losową. Nadany numer będzie jedyną informacją, którą będą
dysponowali jurorzy.
6. Jurorzy sporządzają indywidualne karty oceny punktowej dla wszystkich zgłoszonych wianków, przez co nie
znają punktacji przyznanej przez pozostałych członków jury.

V. KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora będzie obradowała dnia 22.06. 2019 r., od godz. 17:30 w
miejscu imprezy plenerowej pn. „Sobótka 2019”.
2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• estetykę projektu,
• oryginalność pomysłu,
• nawiązanie do tradycji,
• dobór materiałów,
• zgodność z wymogami regulaminu.
3. Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD
1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 22.06.2019 r., do godz. 20:00.
2. Po ogłoszeniu werdyktu nastąpi wręczenie nagród.
3. Wianki konkursowe stają się własnością organizatora konkursu i zostaną puszczone na wody stawów Parku
im. Jana Kochanowskiego w Radzanowie w czasie „Sobótki 2019”.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych zawartych w Karcie zgłoszeniowej do
konkursu, w tym danych osobowych poszczególnych osób wchodzących w skład podmiotu reprezentującego
sołectwo gminy Radzanowo, imion i nazwisk laureatów konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach
z przebiegu imprezy zamieszczanych w mediach i Internecie.
3. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator.

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
ul. Szkolna 3, 09 - 451 Radzanowo
Tel.: 661-381-943
fax.: (24) 265-44-19
e-mail: cks@radzanowo.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI W GMINIE RADZANOWO
22 CZERWCA 2019 r.

NAZWA PODMIOTU:

……………………………………………………………………………………….
świetlica wiejska/grupa nieformalna/rada sołecka/organizacja pozarządowa z gminy Radzanowo

REPREZENTOWANE SOŁECTWO :

…………..………………………………………………………….
sołectwo gminy Radzanowo

Niniejszym zgłaszamy swój udział w KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI W
GMINIE RADZANOWO organizowanym przez Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, a tym samym
zobowiązujemy się dostarczyć organizatorowi wykonany przez nas wianek świętojański w dniu
22.06.2019 r. do godziny 17:00.
Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „REGULAMINEM KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY
WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI W GMINIE RADZANOWO 22.06.2019 r.” i akceptujemy jego treść.

IMIONA, NAZWISKA I PODPISY
REPREZENTUJĄCEGO SOŁECTWO

OSÓB

WCHODZĄCYCH

W

SKŁAD

PODMIOTU

1. ………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………………………………………
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