
                                            REGULAMIN KONKURSU 
                                                STÓŁ WIELKANOCNY

                                                        28 marca 2015
                                          Godz.14.00 Ośrodek Kultury w Brzeszczach

            

ORGANIZATOR KONKURSU
Dział Merytoryczny Ośrodka Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1, 32- 620 Brzeszcze 
(pok. 34, tel. 032/2111490).

CELE KONKURSU:
− kultywowanie i podtrzymanie tradycji;
− zaprezentowanie możliwości twórczego aranżowania potraw i dekoracji świątecznych;
− integracja mieszkańców;
− pobudzanie inicjatywy środowisk lokalnych.

UDZIAŁ W KONKURSIE
W konkursie mogą wziąć udział reprezentacje sołectw, zespołów regionalnych, kół gospodyń 
wiejskich, stowarzyszeń, fundacji, grupy nieformalne z terenu Brzeszcz oraz Lokalnej Grupy 
Działania, osoby indywidualne lub reprezentacje. Każdy z uczestników (czy też każda z 
reprezentacji) przygotowuje dowolną ilość potraw wielkanocnych. Ilość osób w reprezentacji jest 
dowolna.

ZADANIA KONKURSOWE
Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować prezentację potrawy wielkanocnej lub nakrycia 
stołu wielkanocnego, przy czym:

− prezentacja potrawy powinna obejmować: tradycyjne potrawy, sałatki, wyroby lub wypieki 
wielkanocne, ich dekorację oraz demonstrację przed komisją konkursową;



− nakrycie stołu wielkanocnego (o wymiarach 160 x 80cm) obejmuje: symbole świąteczne, tj. 
koszyczek ze święconką, co najmniej 3 tradycyjne potrawy, w tym potrawy lub wypieki 
wielkanocne, dekoracje (np. stroiki, pisanki) oraz inne produkty i prace rękodzielnicze 
nawiązujące do tradycji Świat Wielkanocnych.

Każda potrawa zgłoszona do konkursu musi mieć swoją nazwę.

KRYTERIA OCENY
Konkurs odbywa się z podziałem na dwie kategorie: potrawa wielkanocna oraz nakrycie stołu 
wielkanocnego. Oceny potraw oraz nakryć stołów wielkanocnych dokona powołana przez 
organizatora komisja konkursowa, która przyzna nagrody oraz dokona oceny kierując się 
następującymi kryteriami:

− właściwy dobór potraw;
− smak prezentowanych potraw;
− estetyka podania i nakrycia stołu;
− dekoracje świąteczne;
− różnorodność prezentowanych produktów;
− pomysłowość aranżacji smakowej.

Za każdy z podpunktów kryterium komisja może przyznać od 0 do 5 punktów. Podczas konkursu 
przeprowadzone będzie również głosowanie publiczności.

NAGRODY
W konkursie przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe za I, II, III i IV miejsce oraz 
wyróżnienia dla 3 indywidualnych uczestników. Ponadto reprezentacjom wręczone będą 
pamiątkowe dyplomy oraz statuetki za I, II, III i IV miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
pamiątkowe dyplomy.

ZGŁOSZENIA
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do 20 marca 2015 prawidłowo wypełnionej karty 
zgłoszenia na adres: 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
ul. Narutowicza 1
32- 620 Brzeszcze z dopiskiem STÓL WIELKANOCNY.
Można również osobiście dostarczyć kartę do Działu Merytorycznego (pok. 34).

PRZEBIEG KONKURSU:
- prezentacja konkursowych potraw, ocena jury oraz degustacje (godz. 14.00-16.00);
- pokaz najpiękniejszych dekoracji i potraw świątecznych (godz. 16.00-17.00);
- wręczenie nagród laureatom oraz nagrody publiczności (godz. 17.00).



                                      KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
                                                STÓŁ WIELKANOCNY
                                                           28 MARCA 2015

1. Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa pełna reprezentacji
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2. Adres kontaktowy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Telefon, adres email……………………………………………………………………………

4.  Nazwa prezentowanej potrawy 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


