
REGULAMIN 

KONKURSU "BUKIETÓW ZIELNYCH"  
Z OKAZJI ŚW. MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ 

  

 

I – MIEJSCE: 

Kaplica w Juszczynie Zarębnikach  

II – TERMIN: 

15 sierpnia 2022r. (poniedziałek) – rozpoczęcie o godz. 16.00 

III – ORGANIZATOR: 

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz  
z siedzibą Wieprz 700, 34-381 Radziechowy,  
kontakt: gckptrw@gmail.com, tel. 33 860 15 79 

IV – WSPÓŁORGANIZATOR:  

Sołtys Sołectwa Juszczyna – Mieczysław Sygut 

V – PRZEDMIOT I CELE KONKURSU: 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie tradycyjnego bukietu z okazji święta Matki Boskiej Zielnej. 
Bukiet powinien być wykonany tylko z materiałów naturalnych: ziół, kwiatów, owoców i warzyw.  

Każdy z uczestników może zgłosić do konkurs jedną pracę. 

Celem Konkursu jest: 

• Wyłonienie najpiękniejszego bukietu (patrz pkt kryteria oceny) 
• Pielęgnowanie tradycji tworzenia bukietów zielnych z pokolenia na pokolenie  
• Kształtowanie tożsamości regionalnej poprzez pogłębianie wiedzy na temat tradycji 

związanych ze świętem Matki Boskiej Zielnej.  
• Wzbogacanie wiedzy na temat ziół 
• Zachęcanie wszystkich pokoleń do prezentowania swoich umiejętności artystycznych oraz 

kształtowanie zainteresowań plastycznych w tym dotyczących obrzędów.  
• Integracja mieszkańców gminy oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i artystycznym 

VI – KATEGORIE UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE: 

KATEGORIA I – KOSZE 

KATEGORIA II – BUKIETY 

KATEGORIA III – NAJLEPSZA KOMPOZYCJA 

 



 

VII – KRYTERIA OCENY: 

Komisja oceniać będzie w pierwszej kolejności: ilość i różnorodność ziół z których stworzone zostały 
bukiety, zgodność materiału i sposobu wykonania z ludowymi tradycjami wykonywania bukietów 
zielnych, i walory estetyczne i artystyczne (kompozycja bukietów). W przypadku trudności w podjęciu 
decyzji dot. przyznania nagród głównych zostanie przeprowadzona dogrywka w formie testu wiedzy 
na temat ziół.  

Uczestnicy mogą wykonywać bukiety zarówno indywidualnie i grupowo. Prace grupowe podlegają 
takiej samej ocenie i sposobie nagradzania jak prace indywidualne.  

VIII - JURY: 

Organizatorzy powołają niezależną, fachową Komisję Oceniającą, która oceni wszystkie prezentacje. 
Ostateczne rozstrzygnięcia i decyzje co do interpretacji Regulaminu i zakwalifikowania do 
poszczególnych kategorii i rozdziału nagród powierza się Komisji. 

 

IX - NAGRODY: 

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe.  

  

X – ZGŁOSZENIA oraz DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich zainteresowanych. Zgłoszeń mogą dokonywać wszystkie 
osoby indywidualne oraz twórcy nieprofesjonalni.  

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest odbiór numeru będącego oznaczeniem bukietu jako 
pracy konkursowej. Zgłoszenia przyjmowane są dniu konkursu przed rozpoczęciem Mszy Świętej.  

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 
osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody uzupełnienia protokołu 
konkursowego oraz ogłoszenia wyników. 

4. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 
podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników w Internecie oraz w związku z wydaniem nagrody. 

5. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku wykonawców i ich dzieł 
konkursowych w celach promocyjnych niniejszego konkursu. 

XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


