
 

Załącznik 

 do uchwały Nr 67 /2013 

Zarządu Powiatu Słupskiego 

z dnia 01 sierpnia 2013 r. 

 

Regulamin Powiatowego konkursu na chleb i wieniec dożynkowy 
 

 

Regulamin Konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Słupsku. 

2. Celem konkursu jest propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wypieku chleba 

oraz wyplatania wieńców, związanych z obchodzonym Świętem Plonów, wieńczącym 

pomyślne zbiory zbóż.  

3. Wieńce i chleby do konkursu mogą zgłosić: gminy, sołectwa, osoby fizyczne oraz 

organizacje działające na terenie powiatu słupskiego. 

4. Zgłoszenia do konkursu na formularzach stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu, będą przyjmowane drogą pocztową na adres: Starostwo 

Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, e-mailową: 

mwalaszewski@powiat.slupsk.pl lub faxem: 59 842 71 11 w terminie do 13 września 

2013 r., do godz. 14.00. 

5. Każdy wieniec i chleb oznaczony zostanie numerem. 

6. Wieńce i chleby należy dostarczyć w dniu uroczystości dożynkowych w godzinach i na 

miejsce wyznaczonych przez organizatora konkursu. 

7. Wieńce oceniane będą w dwóch kategoriach:  

1) klasyczny - w formie korony zamkniętej, o podstawie w kształcie koła; wysokość nie 

może przekroczyć 1,8 m; 

2) niekonwencjonalny - o dowolnej formie i wymiarach. 

8. Do wykonania wieńca mogą być użyte tylko zboża, owoce, zioła i kwiaty uprawiane  

w regionie pomorskim, a ocenie podlegać będzie forma plastyczna i ogólna prezentacja 

wieńca.   

9. Zgłoszony do konkursu chleb musi mieć kształt okrągły i być upieczony z mąki uzyskanej 

ze zbóż uprawianych w regionie pomorskim. Ocenie podlegał będzie smak i sposób 

prezentacji chleba. 

10. Oceny wieńców i chlebów dożynkowych dokona Komisja powołana przez Starostę 

Słupskiego. 

11. Za najwyżej ocenione wieńce, w obu kategoriach, zostaną przyznane nagrody finansowe  

w wysokości: 

1) Pierwsza - 1 200 zł (brutto), 

2) Druga - 750 zł (brutto), 

3) Trzecia - 500 zł (brutto). 

12. Za chleb dożynkowy zostaną przyznane nagrody: 

1) Pierwsza - 400 zł (brutto), 

2) Druga - 300 zł (brutto), 

3) Trzecia - 200 zł (brutto). 

13. Wieńce i chleby zgłoszone do konkursu pozostają na wystawie do końca trwania 

powiatowych uroczystości dożynkowych. 

14. Po zakończeniu uroczystości dożynkowych nagrodzone i nienagrodzone chleby i wieńce 

pozostają własnością uczestników konkursu. 


