Regulamin konkursowy
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
na Dożynkach Diecezji Ełckiej w Lipsku
„Z Maryją, Królową Pokoju, dziękujemy Bogu za plony”
(3 września 2022 roku)

Organizatorzy
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej
Duszpasterstwo Rolników Diecezji Ełckiej
Gmina Lipsk
Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
Termin i miejsce konkursu: 3 września 2022, Plac Celebry w Lipsku
Kategorie konkursowe:
W konkursie wieńcowym dożynek diecezji ełckiej 2022 wprowadza się
3 kategorie konkursowe:
- wieniec dożynkowy tradycyjny – uwity wg lokalnej tradycji;
- wieniec dożynkowy z elementami religijnymi;
- wieniec dożynkowy nowoczesny (uwzględniający współczesne trendy).
Kryteria ocen:
Przy wykonywaniu tradycyjnego wieńca nie powinny być używane
zboża, owoce, warzywa i kwiaty nie występujące na terenie diecezji ełckiej.
Niedopuszczalne jest używanie w tych kategoriach zdobnictwa
i elementów konstrukcyjnych wykonanych z plastiku lub stalowych (np. stelaży
z drutu lub prętów).
Organizatorom konkursu szczególnie zależy na uchronieniu od zapomnienia
dawnych, lokalnych tradycji wicia wieńców. W celu zaznajomienia się
z dawnymi wzorami wieńców m. in. posłużyć może wydana w 2005 roku
specjalnie przygotowywana broszura zawierająca opis dawnych tradycji
żniwnych na Suwalszczyźnie, w tym również przykładowe wizerunki dawnych
wieńców i wiązanek żniwnych.
W kategorii wieniec dożynkowy z elementami religijnymi zaleca się:
- nawiązanie do tradycyjnych form pobożności lokalnej (obecnej na terenie
własnej parafii od pokoleń, nawiązania do miejscowego kultu szczególnie
popularnych świętych – w tym patronów parafii);
- używania tylko zbóż i owoców uprawianych na terenie Polski – np. bez ryżu
i owoców tropikalnych.

Każdy z nich musi posiadać następujące informacje:
a/. do której kategorii wieniec zgłasza konkretna gmina lub parafia;
b/. kto wykonał (imiennie, które sołectwo, która gmina lub parafia).
Prosimy wydrukować (względnie wypisać ręcznie) te informacje w formacie
A-4 (najlepiej na grubym papierze) i trwale umieścić przy przedniej części
eksponatu; tak jednak, by ta informacja nie zasłaniała wieńca lub wiązanki.
Do dostarczonych wieńców organizatorzy dołączą numery.
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Komisja konkursowa
Oceny
wieńców
dożynkowych
dokona
komisja
powołana
przez organizatora dożynek diecezji ełckiej. Decyzja Komisji jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie. Komisja sporządzi protokół z oceny
wieńców.
Warunki uczestnictwa
W konkursie uczestniczą wieńce dożynkowe przygotowane przez parafie,
sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich lub inne stowarzyszenia. Warunkiem
uzyskania nominowanego do nagrody miejsca w konkursie jest telefoniczne
lub e-mailowe zgłoszenie wieńca do konkursu w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Dane kontaktowe: Wydział Duszpasterstwa
Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej, tel. 87 621-68-14 lub kom. 501-142-057,
e-mail: uchan@wp.pl
Wieńce należy dostarczyć do Lipska (przed główne wejście do kościoła
parafialnego) dnia 3 września br. do godz. 10.30.
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