KATEGORIE
V tomto roce jsou opět dvě kategorie v hodnocení dožínkových věnců. Rozlišujeme mezi
kategorií „Tradice“ a „Volný styl“.

Kategorie „Tradice“
Do této kategorie spadají klasické dožínkové věnce, které odpovídají následujícím kriteriím:

Zvyky a tradice
Dožínkové věnce musejí být svázány (ne lepeny nebo jinak spojeny). Použití různých druhů obilí
(pokud možno zralé obilí) podle oblastí nebo zvyků je důležité. Nemělo by se používat kupované
obilí (z uměleckých potřeb nebo z marketů). Exponát musí být svázán z čerstvého materiálu z
daného roku.
Ozdobné prvky
Použití barevných stuh nebo dalších regionálních doplňků je možné. Je třeba používat pouze
přírodní mateiriál (žádné umělé ozdoby nebo umělé květiny).
Celková velikost vystavených exponátů (věnce)
Exponáty nesmějí být širší než 1,5 m a ne vyšší než 2 m.
ZVLÁŠTNOST VĚNCE

Věnec musí být vázán ze západu na východ, tedy proti směru hodinových ručiček.

Kategorie „Volný styl“
Tradičně se věnce vážou z obilí. Ne každý však má obilí k dispozici nebo chce vytvořit zcela
zvláštní dožínkový věnec. V této kategorii se kreativitě nekladou žádné meze. Lze použít jakýkoli
materál, ať už jedlové větvičky, zahradní nářadí, kov nebo odpadky – důležité je pouze to, aby byl
zachován tvar věnce. Neexistují ani žádná omezení týkající se zpracování a spojování materiálů.

Kriteria pro hodnocení kategorie „Volný styl“


Neexistuje žádné omezení ve výběru materiálu (např. jedlové větvičky) a při zpracování
(např. lepení je možné).



Tvar věnce musí být k rozpoznání, přesto není třeba dodržet žádné proporce nebo směr
vazby.



Musí být rozpoznatelná jasná vazba na zemědělství, lesnictví případně zahradnictví.



Lze doporučit popis v rozsahu max. 1000 znaků, který vysvětluje tuto vazbu.

CENY

Diváci a odborná porota udělí různé ceny. Zde najdete malý přehled:

Hodnocení poroty kategorie „Tradice“
Porota udělí 1. až 3. místo za nejkrásnější dožínkové věnce, které splňují daná kriteŕia.

Hodnocení poroty v kategorii „Volný styl“
Vyhodnoceny budou 3 nejkrásnější exponáty.

Cena publika
Veřejnost hlasuje o nejkrásnější tradiční a volnostylový věnec.

Zvláštní cena „Přeshraniční“
Hodnocení nejkrásnějšího dožínkového věnce se mohou zúčastnit pouze exponáty ze Saska.
Mezi exponáty ze sousedních států a spolkových zemí udělí odborná porota zvláštní cenu
"Přeshraniční".

Zvláštní cena „Nejlepší prvotina“
Mnozí z těch, kteří věnce a věnečky vážou, se této činnosti věnují již mnoho let a jejich
dovednosti a techniky jsou velmi vyzrálé. Začátečníci nemohou s těmito věnci vždy hned soutěžit.
Díky zvláštní ceně "Nejlepší prvotina" mají šanci získat ocenění ti, kteří mají odvahu přihlásit se
do soutěže poprvé.

