
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami koło w Brwinowie oraz 
Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału 

w REGIONALNYM KONKURSIE NA STRÓJ SPRZED 2000 LAT 
 
 
Pomiędzy II wiekiem przed naszą erą a IV wiekiem naszej ery tereny zachodniego Mazowsza były zamieszkane 
przez świetnie zorganizowane społeczeństwo, które na tym terenie stworzyło centrum metalurgiczne o skali 
przemysłowej. Przez wieki 150 000 dymarek1 wyprodukowało ogromne, jak na tamte czasy, ilości żelaza. 
Znaczna część tej działalności zlokalizowana była na terenach dzisiejszego Brwinowa i najbliższych okolic. 
Znajdowane tu ślady dowodzą bliskich kontaktów tej społeczności z kulturą rzymską. Spróbujmy poczuć 
atmosferę tamtych czasów. Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz brwinowskie koło 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zapraszają do udziału w ogrodzie archeologicznym BRWINÓW Z ŻELAZA. 
 

Cel 
Głównym celem konkursu jest uświadomienie i pogłębianie wiadomości o historii pradziejowej i kulturze 
materialnej naszego terenu poprzez twórcze inicjatywy, a także integrację mieszkańców wokół lokalnej historii 
i tradycji. 
 

Regulamin konkursu 
Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć 
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1). W przypadku 
braku pisemnej zgody osoba niepełnoletnia nie może wziąć udziału w konkursie. 
 

Zgłaszanie uczestnictwa w konkursie: 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do 6 czerwca 2018 r.: 

• w BOK Urzędu Gminy w Brwinowie (Brwinów, ul. Grodziska 12) albo  
• w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie (Brwinów, ul. WIlsona 2) lub  
• przesłanie na adres mailowy: TOnZBrwinow@gmail.com  

podpisanej karty zgłoszenia (wraz z załącznikami), zawierającej: 
• imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, miejsce zamieszkania 
• opis prezentowanego stroju 
• oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień regulaminu konkursu 
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” oraz na wykonywanie zdjęć podczas prezentacji 
strojów i ich rozpowszechnianiu na wszystkich polach eksploatacji opisanych w ustawie o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczeń, również do celów promocyjnych konkursu i gminy 
Brwinów (załącznik 1 - osoby niepełnoletnie lub załącznik 2 - osoby pełnoletnie). 

Jeśli zgłoszenie wysłane będzie pocztą elektroniczną podpisanie karty i załączników może nastąpić w dniu 
rozstrzygnięcia konkursu. Formularze karty zgłoszeniowej i załączników dostępne są: 
1. do pobrania z https://www.facebook.com/Towarzystwo-Opieki-nad-Zabytkami- Ko%C5%82o-w-

Brwinowie-1416267408618467 
2. BOK Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12 
3. sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury, Brwinów, ul. Wilsona 2 
 

Rozstrzygnięcie konkursu: 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 czerwca 2018 r. podczas Festiwalu Otwartych 
Ogrodów, w ogrodzie „Brwinów z żelaza” (Brwinów, ul. 11 Listopada) o godzinie 17.00. 
 

                                                 
1 Dymarka - jednorazowy piec hutniczy. 



Forma prezentacji stroju: 
Uczestnik konkursu zaprezentuje strój na scenie. Do prezentacji przygotowany zostanie przez organizatora jeden 
podkład muzyczny dla wszystkich uczestników. Uczestnik ma możliwość przedstawienia krótkiej 
charakterystyki stroju. Czas prezentacji każdego uczestnika określony jest na maksimum 3 minuty. Dozwolone 
są rekwizyty oraz pomoc asystentów. 
 

Ocena strojów: 
Głównej ocenie wykonanego stroju podlegać będzie wierność historyczna - nawiązanie do ubioru z „epoki 
żelaza”. Liczyć się będą również pomysłowość, estetyka wykonania oraz wkład pracy. 
 

Komisja konkursowa: 
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. W skład Komisji 
Konkursowej wchodzą: osoba wskazana przez organizatora oraz eksperci: archeolog i artysta plastyk. 
 

Nagrody: 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Dla 
laureatów przewidziane zostały nagrody rzeczowe. Komisja może przyznać również wyróżnienia. Wręczenie 
nagród nastąpi 16 czerwca 2018 r. w ogrodzie „Brwinów z żelaza” (Brwinów, ul. 11 Listopada) 
 

*** 
 
Organizatorzy: 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, koło w Brwinowie, e-mail: tonzbrwinow@gmail.com 
Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
 

                      
 www.otwarteogrody.pl 
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