ZARZĄDZENIE Nr 41/2017
Starosty Nowodworskiego
z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji w ramach Konkursu na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy.
Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1.
2.
3.
4.

Powołuję Komisję w składzie:
Roman Pawłowski – Przedstawiciel Powiatu Nowodworskiego;
Łukasz Niedźwiecki – Przedstawiciel Gminy Stegna;
Andrzej Sobociński – Przedstawiciel Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej
w Nowym Dworze Gdańskim;
Krzysztof Kozdemba – Przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Nowym Dworze Gdańskim.
§ 2.
Celem prac Komisji jest ocena wieńców dożynkowych w ramach
Dożynek Gminno-Powiatowych 2017 w Stegnie, w dniu 23 września 2017 r.

obchodów

§ 3.
Komisja działa w oparciu o Regulamin Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam referentowi ds. kultury i zdrowia Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Gdańskim.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowodworski
(-)
Zbigniew Ptak

Załącznik do
Zarządzenia Nr 41/2017
Starosty Nowodworskiego
z dnia 6 września 2017 r.

Dożynki Gminno-Powiatowe 2017
Regulamin Konkursu
na najpiękniejszywieniec dożynkowy

1. Organizator Konkursu:
1) Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława
Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2) Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie, ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna.
2. Miejsce Konkursu:
1) Plac Jagiełły Stegnie.
3. Termin Konkursu:
1) 23 września 2017 r.
4. Cel konkursu:
1) kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem
Plonów;
2) prezentacja

najpiękniejszych

wieńców

dożynkowych

z

terenu

Powiatu

Nowodworskiego;
3) kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich;
4) podtrzymywanie

umiejętności

wykonywania

tradycyjnych

rekwizytów

obrzędowych;
5) prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1) prawo udziału w konkursie przysługuje wszystkim, którzy dokonali zgłoszenia
do dn. 11 września 2017 r. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne;
2) w konkursie uczestniczą wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa,
rolnikówindywidualnych, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty z terenu
Powiatu Nowodworskiego oraz zgłoszone do konkursu przez Gminy z terenu
Powiatu Nowodworskiego;
3) delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny;
4) miejscem zbiórki delegacji dożynkowych jest kościół w Stegnie, po mszy św.
dożynkowej wieńce będą przeniesione na Plac Jagiełły w Stegnie (pod sceną) i tam
odbędzie się ich ocena;

5) Komisja

Konkursowa

dożynkowych.

Wieńce

dokona

oceny

powinny

wieńców

zawierać

w

trakcie

tabliczkę

z

uroczystości
nazwą,

jaki

podmiotreprezentują.
6. Kryteria oceny oraz nagrody i wyróżnienia:
1) Komisja dokona wyboru najpiękniejszegowieńca dożynkowego oceniając:
a) sposób wykonania wieńca,
b) wartości artystyczne związane z kulturą robienia wieńca dożynkowego –
zachowanie elementów tradycyjnych,
c) ogólny wyraz artystyczny,
d) poziom i styl wykonania,
e) wzorowanie się na tradycjach ludowych,
f) wykorzystanie naturalnych materiałów do wykonania wieńca (kłosy zbóż,
ziarna, słoma, warzywa, owoce, kwiaty).
2) Komisja przyjmuje ocenę punktową dla wszystkich wieńców zgłoszonych
do konkursu – 0-5 pkt;
3) Komisja sporządza protokół ze szczegółową punktacją, który podpisują wszyscy
członkowie Komisji;
4) wieńcenagrodzone zostaną za I, II, III miejsce, ocenione zostaną od I miejsca
do ostatniego miejsca;
5) wręczenie nagród i podziękowań za udział w konkursie nastąpi na scenie w dniu
uroczystości dożynkowych, tj. 23 września 2017 r.

UZASADNIENIE
Podczas Dożynek Gminno-Powiatowych, które odbędą się 23 września 2017 r.
w Stegnie, przeprowadzony zostanie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Każda wieś z terenu Powiatu Nowodworskiego może zgłosić do konkursu po jednym
wieńcu dożynkowym. Wykonawcą wieńca może być: sołectwo, rolnicy indywidualni,
stowarzyszenia działające w danej wsi, organizacje i inne podmioty z terenu Powiatu
Nowodworskiego.
Komisja powołana przez Starostę dokona wyboru najpiękniejszego wieńca
dożynkowego, działając w oparciu o Regulamin Konkursu.
Przedstawiony projekt zarządzenia jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju
Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy
(P1), cel strategiczny: CS.1.1 Konkurencyjna i partnerska gospodarka, cel operacyjny:
CO.1.1.1 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej Powiatu Nowodworskiego.

Starosta Nowodworski
(-)
Zbigniew Ptak

