
Regulamin konkursów dożynkowych 

Dożynki Gminne 2019 we Wleniu 

14 września 2019 
 

Cele konkursu:  
1. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych.  

2. Promocja i przedstawienie prac wykonywanych na wsi.  

 

Konkurencje:  
W każdej konkurencji udział biorą 3 osoby 

 

1. Rzut gumowcem do kosza  
Każdy z uczestników konkursu rzuca 5 razy gumowcem do kosza. Rzut odbywa się  

z odległości 3-4m. Wygrywa uczestnik, który uzbiera największą liczbę punktów przy czym  

1 celny rzut to 1 punkt. W przypadku remisu zarządza się dogrywkę uczestników z tą samą, 

największą liczbą punktów.  

 

2. Który silniejszy – konkurencja dla panów 

Celem konkurencji jest utrzymanie przez jak najdłuższy czas kawałka drewna na 

wyciągniętych przed siebie rękach. Każdy uczestnik kolejno trzyma ten sam klocek drewna 

podczas gdy Komisja Sędziowska mierzy czas i pilnuje czy między rękoma a tułowiem 

zachowany jest kąt prosty. 

 

3. Ubijanie białek – konkurencja dla pań 

Celem konkurencji jest jak najszybsze ubicie piany z 3 jajek. Uczestnicy wykonują zadanie w 

jednakowych pod względem pojemności i kształtu, plastikowych naczyniach,  

z wykorzystaniem jednakowych trzepaczek. Konkurencja zaczyna się od oddzielenia białek 

od żółtek. Wygrywa osoba, która pierwsza ubije białka. Na dowód tego uczestnik unosi 

naczynie dnem do góry.  

 

Uczestnictwo:  
W każdym konkursie mogą wziąć udział trzy osoby, które konkurują ze sobą. Osoby biorące 

udział w konkursach muszą mieć skończone 16 lat. Jedna osoba może wziąć udział w więcej 

niż w jednej konkurencji.  

 

Komisja sędziowska  
Nad przebiegiem konkursów dożynkowych czuwa Komisja Sędziowska powołana przez 

Organizatorów – Gminę Wleń oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, złożona  

z przedstawicieli społeczności lokalnej. Komisja Sędziowska jest odpowiedzialna za 

podsumowanie wyników, rozdzielenie nagród oraz sporządzenie protokołu odebrania nagród.  

 

Nagrody oraz ich przyznawanie  
Nagrody rozdzielone zostaną po zakończeniu wszystkich konkurencji - godz. 18.50 (scena). 

Nagrody przewidziane są dla wszystkich uczestników konkursów. Nagrodami są m. in. 

artykuły gospodarstwa domowego. Nagrody podzielić można na trzy rodzaje:  

 

 zdobycie I miejsca  

II miejsca 

III miejsca 

 

Uczestnicy losują nagrody z odpowiedniej puli za zajęcie miejsc pierwszych i drugich . 

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska. 


