
 ZARZĄDZENIE NR 71/2015    
    WÓJTA GMINY ŁUBNIANY 

Z DNIA 14 LIPCA 2015 R. 
 
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Powiatowego „Korony Żniwne” oraz 
powołania Komisji Konkursowej  

 
 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 
 

§1. 
Przyjmuje się Regulamin Konkursu Powiatowego „Korony Żniwne” Brynica 13.09.2015 r. 
organizowanego podczas Dożynek Powiatowo - Gminnych w Brynicy w dniu 13 września 
2015 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2. 
1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 
1) Teresa Smolińska -  dr hab., prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, kulturoznawca,    
    literaturoznawca-folklorystka; kierownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki  
    Uniwersytetu Opolskiego -  członek Komisji; 
 
2)  Elżbieta Oficjalska  - Kierownik działu Kultury Materialnej i Folkloru Muzeum Wsi  
      Opolskiej w Opolu   - członek Komisji; 
 
3) Izabela Jasińska - adiunkt, zastępca kierownika Działu Edukacji Muzealnej Muzeum 
     Śląska Opolskiego w Opolu – członek Komisji; 
 
4) Helena Wojtasik – Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury- Prezes Stowarzyszenia 
    Twórców Ludowych w Opolu - członek Komisji. 
2. Członkowie Komisji dokonają spośród siebie wyboru Przewodniczącego Komisji. 
  

§2. 
 

Komisja wykonuje zadania określone w Regulaminie Konkursu Powiatowego „Korony 
Żniwne” Brynica 13.09.2015 r.. 
 

§3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                   Załącznik do Zarz ądzenia Nr 71/2015 

                                                            Wójta Gminy Łubniany 
                                                           z dnia 14 lipca 2015 r.               

 
REGULAMIN 

Konkursu Powiatowego  „Korony Żniwne” 
Brynica 13.09.2015 r. 

 
 
Organizator: 
 
Starostwo Powiatowe      Gmina  Łubniany 
ul. 1 Maja 29                                                                        ul. Opolska 104 
45 –068 Opole       46 –024 Łubniany 
tel. 77 541 51 01      tel. 77 427 05 33 
        fax 77 421 50 24 
 
Osoba do kontaktu z ramienia gminy: 
Krystian Czech – Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury 
ul. Opolska 49 
46-024 Łubniany 
tel. 77 421 50 96 
e-mail: lodzk@interia.pl 
 
Cel imprezy: Celem konkursu jest upowszechnienie, kultywowanie i dokumentowanie 
tradycji regionalnej związanej z okresem dożynkowym. 
 
Miejsce i termin:   Plac festynowy (boisko LZS) w miejscowości Brynica  
Termin: 13.09.2015 r. 
 
Warunki uczestnictwa: 
1.Przygotowanie korony zgodnie z zasadami określonymi w załączniku. 
2.Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie do 31 sierpnia 2015  na adres Łubniańskiego 
Ośrodka Kultury. 
3.Prezentacja jednej korony z każdej gminy powiatu opolskiego. 
4.Delegacja prezentująca koronę powinna liczyć  do 10 osób. 
 
Kategorie: 
I – korony kłosowe  
II – korony ziarnkowe (bezkłosowe) 
 
Ocena i nagrody: 
1.Organizator powoła jury, które oceni prezentowane prace według kryteriów: 

- udział w korowodzie      0 – 10 punktów, 
- zgodność z tradycją i kulturą regionu   0 – 10 punktów, 
- technika wykonania (precyzja, dokładność) 0 – 10 punktów, 
- walory artystyczne      0 – 10 punktów.  

2.Za najlepsze w każdej kategorii prace zgłoszone do konkursu zostaną przyznane nagrody: 
miejsce I   1000,00  PLN 
miejsce II     750,00  PLN 
miejsce III    500,00  PLN 
wyróżnienia –   300,00  PLN  oraz dyplomy.  
Nagrody za zajęcie poszczególnego miejsca do celów podatku dochodowego od osób 
fizycznych są dzielone na osoby wskazane, wchodzące w skład grupy wieńcowej. 



Kwota pobrana jako podatek dochodowy od nagrody pieniężnej zostanie odprowadzona 
przez Urząd Gminy w Łubnianach na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 
Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli 
jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760,00 zł, to jest zwolniona z podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 
3.Wypłata nagród pieniężnych nastąpi w formie gotówkowej po ogłoszeniu wyników 
konkursu na podstawie sporządzonej listy osób nagrodzonych.  
4.Informacja o wynikach konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości 
dożynkowych.  
 
Postanowienia ko ńcowe: 
1.Reprezentacje gmin przyjeżdżają na miejsce uroczystości we własnym zakresie. 
2.Dokładny przebieg uroczystości, jej organizacja i ramy czasowe zostaną podane  
do wiadomości w terminie do 1 września 2015 roku. 
3.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
 
 
Koordynator Powiatowo-Gminnych Dożynek - Dyrektor ŁOK Krystian Czech – 77 421 50 96 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ''Korony Żniwne" 

 
 

KORONY ŻNIWNE 
 
Korony kłosowe: 
 
1.Korona powinna mieć parzystą ilość ramion. Każde ramię należy wykonać z jednego 
gatunku zboża. 
2.Przy wyplataniu ramion należy wykorzystać minimum 4 gatunki zbóż /nie sugeruje się ilości 
ramion/. 
3.Korona powinna być zwieńczona krzyżem.  
4.Wszystkie elementy dekoracyjne muszą być pochodzenia naturalnego. 
5.Owoce, warzywa i kwiaty użyte do dekoracji muszą pochodzić z naszych polskich 
rodzimych ogrodów i pól. 
6.Należy unikać wykonywania dekoracji z barwionych zbóż, traw i kwiatów.  
7.Nie dekorujemy koron: wrzosami, gałązkami tui, bukszpanu, mirtu, ostrokrzewami, plonami 
leśnymi. 
8.Korona powinna mieć zachowane proporcje kopuły. 
9.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. naklejonych na kartoniki.  
10.Ramiona nie mogą mieć widocznych splotów sznurka lub drutu, muszą być wykonane 
precyzyjnie i estetycznie. 
11. Korona może być udekorowana wstążkami.  
 
Korona ziarnkowa (bezkłosowa): 
 
1.Korona powinna mieć parzystą ilość ramion.  
2.Korona powinna być wykonana z ziaren zbóż nawlekanych na druty, naklejanych w formie 
rozet kwiatowych na tekturki nasion dyni, słonecznika, fasoli itp.. 
3.Jest możliwe dekorowanie koron prasowaną słomą z wykorzystaniem łodyg zbóż do 
zabudowy przestrzeni między ramionami. 
4.Można do dekoracji koron ziarnkowych używać kwiatów wykonanych z liści kukurydzy -   
z wykorzystaniem naturalnego zabarwienia liści. 
 
 
Ważne:  Należy unikać dekorowania koron np.: lalkami, sztucznymi kwiatami i chwastami, 
owocami egzotycznymi. 
 
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu "Korony Żniwne" 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

uczestnictwa  

w Konkursie Powiatowym „Korony Żniwne” 

podczas Dożynek Powiatowo - Gminnych 

Brynica 2015 

 w dniu 13 września 2015 r. 

 

Gmina : ………..............................................................................................................    

 

zgłasza udział grupy  z  sołectwa: ............................................................................... 

 

Ilość osób uczestniczących w korowodzie: .................................................................. 

 

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

 

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

Imię i nazwisko osób upoważnionych do odbioru nagród finansowych 

 

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

2. ............................................................................................................ 

3. ............................................................................................................ 

Informacja o koronie dożynkowej:  

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

 

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

 

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

Oświadczamy, że zgłoszona korona jest wykonana przez mieszkańców sołectwa. 

                                                                                                    

                                                                                                   …………………………….. 

                                                                                                 /instytucja zgłaszająca/ 

Zgłoszenia należy przesłać na adres:                                                                                                

Łubniański Ośrodek Kultury 

ul. Opolska 49 

46-024 Łubniany 

w terminie do 31.08.2015 

 


