
REGULAMIN KONKURSU NA WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednego wianka świętojańskiego – do wyboru 

kategoria: 

* wianek świętojański na wodę 

* wianek świętojański na głowę 

3. Każdy z uczestników konkursu wykonuje tylko JEDEN wianek (do wyboru kategoria).  

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców Gminy Cekcyn 

2. Konkurs kierowany jest do osób indywidualnych. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału zespoły. 

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka świętojańskiego (na 

wodę lub na głowę) dnia 29 czerwca 2019 roku do godziny 19:30 w 

AMFITEATRZE nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim. 

2. Wianek (na wodę lub na głowę) powinien być wykonany ze świeżego materiału 

roślinnego, dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście i 

zioła).  

3. Wianki wykonane ze sztucznych kwiatów nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Wianek  na wodę powinien unosić się na wodzie i posiadać trwale przymocowaną 

jedną lub więcej świec.  

5. Wianek na głowę powinien być wykonany na rozmiar głowy uczestnika, gdyż będzie 

musiał go zaprezentować.  

6. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, telefon 

kontaktowy. 

 

IV. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora będzie obradować dnia 29.06.2019 r. 

2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 estetykę projektu 

 oryginalność pomysłu, 

 nawiązanie do tradycji, 

 dobór materiałów, 

 zgodność w wymogami regulaminu 

       3. Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce.  

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 29.06.2019 r. w trakcie 

imprezy plenerowej w amfiteatrze nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim pn. „Noc 

Świętojańska, w godzinach 21:00 – 21:30. 

2. Po ogłoszeniu werdyktu nastąpi wręczenie nagród oraz symboliczne puszczanie 

Wianków. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Cekcynie.  


