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REGULAMIN 

II EDYCJI KONKURSU WIELKANOCNEGO 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” 

 

 

1. Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją  

w Nowoczesność”.  

 

2. Udział w konkursie 

a) w konkursie mogą wziąć udział koła gospodyń wiejskich z terenu działania LGD,  

tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica, 

b) każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół, 

c) ilość osób w reprezentacji - max. 5, 

d) ilość zgłoszeń – max. po 2 KGW z każdej z Gmin wchodzących w skład LGD 

(decyduje kolejność zgłoszeń).  

 

3. Cele konkursu 

 kultywowanie i podtrzymywanie tradycji,  

 edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych, 

 pokazanie możliwości twórczego aranżowania stołu wielkanocnego. 

 

4. Zadanie konkursowe 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie dokonać prezentacji dotyczącej tradycji wielkanocnych. 

Powinna ona obejmować: 

a) przygotowanie stołu (o wymiarach ok. 150 x 80 cm), na którym znajdą się: 

 obowiązkowo: 

 symbole świąteczne tj. koszyczek ze święconką i palma, 

 co najmniej 5 tradycyjnych potraw, w tym wyroby lub wypieki wielkanocne,  

 dekoracje, np. stroiki, 

 dodatkowo: 

 koszyk z pisankami (np. skrobanki, oklejanki, pisane woskiem) 
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 inne produkty i prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Wielkanocnych, 

według pomysłu i uznania uczestników konkursu;  

 

b) dokonanie krótkiej prezentacji ustnej swojego stołu przed Komisją Konkursową 

(wypowiedź nie dłuższa niż 5 minut). 

 

5. Kryteria oceny 

Komisja konkursowa dokona oceny zadania kierując się następującymi kryteriami: 

a) przy ocenie stołu: 

 spełnienie kryteriów obowiązkowych, w tym: 

1) zawartość koszyczka (powinna być zgodna z tradycją) 1-3 pkt 

2) przygotowanie palmy wielkanocnej 1-3 pkt 

3) właściwy dobór potraw 1-3 pkt 

4) dekoracje świąteczne 1-3 pkt 

 spełnienie kryteriów dodatkowych: 

5) nawiązanie do tradycji 1-3 pkt 

6) pomysłowość aranżacji 1-3 pkt 

7) estetyka nakrycia stołu 1-3 pkt  

8) różnorodność prezentowanych produktów, dekoracji 1-3 pkt 

9) smak prezentowanych potraw 1-3 pkt 

10) prezentacja koszyka z pisankami 1-3 pkt 

b) przy ocenie prezentacji: 

11) oryginalność formy prezentacji np. wiersz, gawęda, piosenka 1-3 pkt 

12) pomysłowość ubioru reprezentacji, np. strój ludowy i inne propozycje 1-3 pkt. 

 

6. Skład Komisji konkursowej  

1) Komisja konkursowa składać się będzie z przedstawicieli instytucji kultury 

działających na terenie LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.  

2) Komisja konkursowa będzie liczyć max. 5 osób.  

3) Werdykt Komisji jest ostateczny.  

4) Przebieg prac Komisji konkursowej zostanie udokumentowany w protokole.  
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5) Wyniki konkursu wielkanocnego ogłosi Przewodniczący Komisji konkursowej wraz  

z przedstawicielem Zarządu LGD podczas finału konkursu.  

 

7. Nagrody 

Komisja konkursowa wybierze spośród wszystkich uczestników trzech zwycięzców 

przyznając im po jednej nagrodzie rzeczowej. Może wyróżnić dodatkowo siedmiu 

uczestników przyznając im nagrody za udział. 

a) Nagroda (I – III miejsce) – roboty kuchenne, 

b) Wyróżnienie (IV – X miejsce) – zestawy garnków. 

 

Uczestnik, który zdobędzie największa ilość punktów zdobywa I miejsce i reprezentuje LGD 

Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” w Konkursie Wielkanocnym organizowanym 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w dniu 14.04.2013 r. w Nowej 

Dębie. Organizator pokrywa koszty udziału w w/w konkursie.  

 

8. Miejsce i czas trwania konkursu 

a) Finał konkursu odbędzie się dnia 17 marca 2013 r. w Centrum Kultury, Sportu  

i Turystyki w Pruchniku, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 20, 37-560 Pruchnik. 

b) Od godz. 12:30 uczestnicy mogą zgłaszać się do punktu informacyjnego znajdującego 

się w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, gdzie otrzymają wizytówki  

i skąd zostaną doprowadzeni do wyznaczonego dla nich stołu. 

c) Czas na przygotowanie prezentacji od 12.30 do 14:00. 

d) Ocena prezentacji zostanie dokonana w godzinach 15:00 do 16:00 

e) Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród nastąpi po godzinie 17:30 

f) Prezentacja stołów dla publiczności potrwa do godziny 18:00 

 

9. Zgłoszenia 

Uczestnicy zobowiązani są zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia 

do 12 marca br. do godziny 15.00. Kartę należy złożyć osobiście w biurze LGD,  

ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, wysłać faxem na numer: 16 621 90 65 lub e-mailem: 

lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com 
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10. Uwagi 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, 

 organizator ma prawo podać wyniki konkursu wielkanocnego do wiadomości 

publicznej na stronie internetowej LGD wraz z wykorzystaniem zdjęć wykonanych 

podczas finału konkursu, 

 organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia wykonane podczas konkursu.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej 

Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26,  

37 – 500 Jarosław, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu:   

16 621 90 65.         

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Pawłosiów, 04.03.2013 r.  

 

 

Załączniki: 

1) Karta zgłoszenia uczestnictwa w II edycji Konkursu Wielkanocnego LGD 

Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, 

2) Karta oceny Komisji konkursowej.  


