NAGRODY:
Komisja spośród wszystkich uczestników wybierze jednego zwycięzcę,
przyznając mu nagrodę główną.
Komisja może ponadto wyróżnić dodatkowo jeden lub dwa zespoły, a także
przyjąć inną gradację nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie lub osobiste dostarczenie
do 1 kwietnia 2019 r. wypełnionej Karty zgłoszenia na adres organizatora:
Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie
ul. Główna 70a,
62-513 Krzymów
lub
gok.brzezno@o2.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie.
2. Organizatorzy mają prawo wykorzystania zdjęć przygotowanych stołów
oraz uczestników konkursu do celów promocyjnych.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie kwestii spornych
należy do Organizatora.

Szczegółowych informacji nt. Konkursu udziela:
Danuta Pydyńska tel. 63 220 47 93,
kom. 603 683 308,
e-mail: pydynska@gmail.com
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KONKURS NA

Najpiękniejszy

Stół Wielkanocny
REGULAMIN

PATRONAT:

ZADANIA KONKURSOWE:

Wójt Gminy Krzymów

Uczestnicy konkursu mają za zadanie:

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie

CELE:
Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych,
propagowanie zwyczajów regionalnych, prezentowanie wytworów wielkanocnych i aranżacji stołów, a także integracja społeczności lokalnej oraz czerpanie
radości z własnej pracy twórczej i możliwości jej prezentacji.
Uczestnictwo w konkursie daje okazję do podpatrzenia, jak zgodnie z tradycją przygotować wystrój stołu świątecznego: jak go nakryć, udekorować i jakimi
przysmakami staropolskiej kuchni zastawić.

1. Nakrycie stołu świątecznego dla czterech osób, na którym znajdą się:
- obowiązkowo: symbole świąteczne (koszyczek ze święconką, palma),
tradycyjne potrawy, w tym wyroby i wypieki wielkanocne, elementy
dekoracyjne (stroiki, pisanki, baranki, zajączki, świece, itp.)
- dodatkowo: inne produkty, kompozycje roślinne (kwiaty, bazie itp.), prace
rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Wielkiej Nocy przeżywanych
w Wielkopolsce.
Każdy zespół dysponuje własnymi elementami dekoracyjnymi oraz bielizną
i zastawą stołową. Wymiary stołu podane zostaną przez Organizatora
telefonicznie.
Przygotowanie świątecznego stołu wykonuje się przed rozpoczęciem konkursu,
w godzinach od 14:00-16:00.
2. Przygotowanie tradycyjnej baby wielkanocnej.

TERMIN I MIEJSCE:
13 kwietnia 2019 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie.

KRYTERIA OCENY:

PROGRAM:
14:00 - 16:00 - przygotowywanie stołów;
16:00 - inauguracja I GMINNYCH INSPIRACJI WIELKANOCNYCH, otwarcie
Kiermaszu Wielkanocnego, ocena stołów konkursowych;
16:10 - występy artystyczne;
17:00 - rozstrzygnięcie Konkursu na Palmę Wielkanocną (osobny regulamin)
18:00 - rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszy stół wielkanocny oraz
degustacja zaprezentowanych potraw.

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny zadania pod
względem wyglądu stołu a także smaku przygotowanych potraw – do oceny
(degustacji) należy przedstawić babę wielkanocną, wykonaną tradycyjnym,
domowym sposobem.
Przy ocenie stołu Komisja kierować się będzie:
•

spełnieniem kryteriów obowiązkowych, biorąc pod uwagę:
- zawartość koszyczka (powinna być zgodna z tradycją)
- przygotowanie palmy wielkanocnej (mała palma wielkanocna, stanowiąca
dekorację stołu – nie zaś ta, zgłoszona do odrębnego konkursu – powinna
być wykonana własnoręcznie),
- właściwy dobór potraw,
- dekoracje świąteczne,

•

spełnieniem kryteriów dodatkowych
- nawiązanie do tradycji,
- umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością,
- pomysłowość aranżacji,
- różnorodność prezentowanych produktów, dekoracji,
- elegancja i estetyka stołu.

UCZESTNICY:
W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, rady paraﬁalne, wiejskie organizacje społeczne, stowarzyszenia oraz inne grupy twórcze.
Każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół.
Liczba osób w reprezentacji jest dowolna.
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