
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.397.2013 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

 z dnia 1 marca 2013r. 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu i kryteriów oceny koron dożynkowych 

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 

142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje: 

 

§1 

Zatwierdza się regulamin i kryteria oceny koron dożynkowych stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

§3 

Traci moc Zarządzenie NR OR.0050.210.2012 Burmistrza Białej z dnia 2 marca 2012r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu i kryteriów oceny koron dożynkowych. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 



                                                                                                       Załącznik nr 1 

                                                                                                       do Zarządzenia Nr OR.0050.397.2013 

                                                                                                       Burmistrza Białej 

                                                                                                       z dnia  1 marca 2013r. 

 

Regulamin i kryteria oceny koron dożynkowych 
 

§1. 

1. Celem konkursu jest: 

1) wzbudzenie poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej wśród dzieci i młodzieży; 

2) zachęcenie do poznania tradycji dożynkowych związanych z robieniem wieńców dożynkowych jako symbolu 

zebranych plonów; 

3) kultywowanie i dokumentowanie tradycji związanej z okresem żniw. 

 

§2. 

1. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1) korony mogą być kłosowe, ziarnkowe lub prace plastyczne; 

2) zaprezentowanie się w korowodzie; 

3) korona powinna mieć parzystą liczbę ramion; 

4) zrobiona z przynajmniej trzech podstawowych zbóż; 

5) zawierać płody z pól, sadów i ogrodów; 

6) bez sztucznych ozdób i farbowanych kwiatów; 

7) korona ma być robiona we wsi, co zostanie udokumentowane fotograficznie przez pracownika Gminy; 

8) korony mogą być strzyżone; 

9) korony mogą być zeszłoroczne. 

 

§3. 

1. Powołanie komisji konkursowej: 

1) Burmistrz Białej powołuje w formie zarządzenia członków komisji konkursowej do oceny koron 

dożynkowych; 

2) do komisji wchodzi przedstawiciel wybranej jednostki/ instytucji, takich  jak: Urzędu Miejskiego w Białej, 

Gminnej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Opolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (Biuro Powiatowe w Prudniku), Starostwa Powiatu Prudnickiego, Izby 

Rolniczej w Prudniku oraz przedstawiciel/wskazana osoba posiadająca specyficzną wiedzę w zakresie tradycji 

dożynkowych, Gminnego Centrum Kultury w Białej; 
3) z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. 

 

§4. 

1. Prace będą oceniane wg 3 kategorii: 

1) wykonanie techniką kłosową; 

2) wykonanie techniką ziarnkową; 

3) wykonanie innymi technikami plastycznymi. 

2. Kryteria oceny: 

1) udział w korowodzie - od 0 do 10 punktów; 

2) związek z tradycją – od 0 do 10 punktów; 

3) technika wykonania (precyzja i dokładność) - od 0 do 10 punktów; 

4) walory artystyczne - od 0 do 10 punktów. 

§5. 

5. Za najlepsze prace zgłoszone do konkursu przyznane zostaną nagrody pieniężne, wyróżnienia oraz dyplomy 

uznania. 

6. O przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa. 

7. Komisja Konkursowa wyznacza koronę lub pracę plastyczną, która będzie reprezentowała Gminę na 

Dożynkach Wojewódzkich. 


