
Zarządzenie Nr OR.0050.174.2022 

Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad organizacji konkursu „ Koron żniwnych”. 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 559; zm.: Dz. U. 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się zasady organizacji konkursu „Koron żniwnych”. 

2. Określa się regulamin konkursu „Koron żniwnych”, w brzmieniu stanowiącym załącznik  

Nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa, BIP 

Gminy Dąbrowa oraz tablicach ogłoszeń. 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 

w Dąbrowie. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Dąbrowa 

                                                                                                            /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 

 

  



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr OR.0050.174.2022 

Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU „KORON ŻNIWNYCH” 

 

Organizatorem konkursu „Koron żniwnych” jest Gmina Dąbrowa. Jednostką odpowiedzialną 

za przeprowadzenie konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. 

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Wójt Gminy Dąbrowa. 

 

I. Warunki uczestnictwa: 

1. Przygotowanie koron zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.   

2. Korona zgłaszana jest do konkursu przez sołectwo. Zgłoszenie korony należy sporządzić na 

karcie zgłoszenia (Załącznik Nr 2 do Regulaminu) i dostarczyć do Organizatora najpóźniej na 

3 dni przed terminem Dożynek Gminnych.    

3. Dostarczenie koron na konkurs następuje własnym transportem.  

4. Do konkursu mogą również zostać zgłoszone prace plastyczne, których forma i technika 

wykonania ma nawiązywać do dziedzictwa kulturowego i ma być związana z okresem żniw. 

Do udziału w konkursie prac plastycznych stosuje się te same zasady, które odnoszą się do  

koron żniwnych. 

 

II. Ocena: 

1. Ocena zostanie dokonana przez Komisję Konkursową – powołaną przez Organizatora. 

Oceniane będą korony kłosowe, korony ziarnkowe oraz prace plastyczne. Podstawą oceny będą 

kryteria określone w Załączniku nr 1 Regulaminu.   

2. Organizator w ramach konkursu przewiduje przyznanie wyróżnień oraz dyplomów dla 

wszystkich  uczestników.  

3. Korona, wytypowana przez Komisję Konkursową będzie reprezentować Gminę Dąbrowa na 

Dożynkach Wojewódzkich lub Powiatowych. 

4. Wyróżnienia są związane z przyznaniem nagrody finansowej. Wartość nagrody może być 

zróżnicowana. 

5. Informacja o przyznanych wyróżnieniach i ich wręczenie nastąpi w dniu Dożynek 

Gminnych.  

 

III. Adresaci konkursu:  

Sołectwa Gminy Dąbrowa 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu  konkursu Koron Żniwnych 

(Zarządzenie Nr OR.0050.174.2022 

Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2022 r.) 

 

Zasady przygotowania koron żniwnych - kryteria ocen 

1. Korony kłosowe:  

a) korona powinna mieć parzystą ilość ramion (4 lub 6). Jest to związane z uprawą na naszym 

terenie 5 gatunków zbóż. Każde ramię przeznaczone jest na jedno zboże, a 6 ramię może być 

wykonane z mieszanych  gatunków. Nie stanowi to jednak zasady; 

b) należy wykorzystać minimum 4 gatunki zbóż (nie sugeruje to ilości ramion);  

c) powinna być zwieńczona krzyżem. Krzyż powinien być wyraźnie zaznaczony  przez użycie 

sztywnych kłosów – pszenica, (raczej nie owies czy pszenżyto); 

d) wszystkie elementy dekoracyjne muszą  być naturalne, rodzimego, polskiego pochodzenia. 

e) owoce i warzywa użyte do dekoracji muszą pochodzić z naszych polskich rodzimych 

ogrodów i pól (np. nie papryka);  

f) należy unikać wykonywania dekoracji z  barwionych zbóż , traw i kwiatów;  

g) nie dekorujemy koron: - wrzosami, ostrokrzewami - ponieważ w kalendarzu przyrodniczym 

jest to plon jesieni czyli cyklu zamykającego życie przyrody, a zatem czasu odchodzenia – 

umierania, - plonami leśnymi np. liśćmi dębu i żołędziami, kasztanami, orzechami i innymi 

owocami leśnymi; 

h) korona powinna mieć zachowane proporcje. - Np. kopuły: tylko dwie zwieńczone krzyżem, 

z tym, że druga powinna mieć proporcje o ¾ mniejsze od pierwszej (dolnej);  

i) korony można dekorować oddzielnymi elementami dekoracyjnymi wykonanymi z ziaren 

zbóż i płodów ogrodowych np. rozety  kwiatowe z ziaren  dyni, różnego rodzaju fasoli, 

słonecznika, kukurydzy itp. naklejanych na kartoniki; 

j) ramiona koron nie mogą mieć widocznych splotów sznurka lub drutu, muszą być wykonane 

precyzyjnie i estetycznie.  

k) korona może być udekorowana wstążkami; 

2. Korony ziarnkowe: 

a) korony ziarnkowe budowane są na takich samych zasadach, co korony kłosowe. Korona 

powinna mieć parzystą ilość ramion 4 lub 6; 

b) korona powinna być wykonana z ziaren zbóż nawlekanych na druty, naklejanych w formie 

rozet kwiatowych na tekturki nasion dyni, słonecznika, fasoli itp.  

c) jest możliwe dekorowanie koron prasowaną słomą z wykorzystaniem łodyg zbóż                      

do zabudowy przestrzeni między ramionami; 

d) można do dekoracji koron ziarnkowych używać kwiatów wykonanych z liści kukurydzy         

z wykorzystaniem naturalnego zabarwienia liści; 

3.  Uwagi końcowe: Należy unikać dodatkowego „dekorowania” koron i wieńców np.  chlebem, 

lalkami, sztucznymi kwiatami i chwastami. Takie dekoracje nie są nawiązaniem do tradycji 

obrzędowości święta plonów. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu  konkursu Koron Żniwnych 

(Zarządzenie Nr OR.0050.174.2022 

Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2022 r.) 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

uczestnictwa w Konkursie Koron Żniwnych 

   …………………………………………………….. 

( miejscowość i data dożynek) 

 

SOŁECTWO………................................................................................................. 

Zgłasza udział w konkursie Koron Żniwnych 

Imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy osoby koordynującej grupą (sołtysa wsi): 

............................................................................................................ 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru nagrody finansowej 

1.  ............................................................................................................ 

Informacja o koronie dożynkowej: 

(wymiary, materiał, z którego jest wykonany, technika, itp.) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

      …………………………………………… 

 

 


