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REGULAMIN 

XIII GMINNEGO KONKURSU POTRAW I STROIKÓW 

WIELKANOCNYCH 

I. Organizator konkursu: Rada Sołecka Tomisławia  wraz z Panią Sołtys oraz Gminny Os rodek Sportu  
i Rekreacji w Osiecznicy. 

II. Patronat: Wo jt Gminy Osiecznica 

III. Termin: 04.04.2020 r., godz. 11.00 

IV. Miejsce: Centrum Aktywnos ci Społecznej w Tomisławiu 

V. Cele konkursu: 

• Propagowanie tradycji i obrzędowos ci związanych ze s więtami wielkanocnymi, 

• Przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom, 

• Integracja mieszkan co w naszej Gminy. 

I. Uczestnicy konkursu: zespołowo- Sołectwa Gminy Osiecznica /6 oso b/ oraz indywidualnie-  

               mieszkan cy Gminy Osiecznica 

II. Charakterystyka konkursu: 

W konkursie mogą brac  udział sołectwa oraz indywidualni uczestnicy. Konkurs przeprowadzony  
i oceniany będzie w dwo ch kategoriach: 

• Kulinaria- potrawy wielkanocne 

• Rękodzielnictwo- stroiki wielkanocne. 

Uczestnicy konkursu mogą brac  udział w obu kategoriach lub jednej wybranej. Potrawy powinny byc  
przyrządzone zgodnie z tradycją polską, na bazie takich składniko w jak: jaja, sery, chrzan, wędliny, 
warzywa w ro z nych kompozycjach. Stroiki powinny byc  wykonane samodzielnie, z surowco w naturalnych 
(suche lub z ywe kwiaty, borowina, mech, bukszpan, siano, pio ra, owoce itp.). Dopuszcza się zastosowanie 
w dekoracji gotowych elemento w typu: wstąz ki, koraliki, bibuła, sznurek, kto re stanowic  będą 
wykon czenie kompozycji. Zgłoszenie uczestnictwa nalez y dokonac  poprzez wypełnienie KARTY 
ZGŁOSZENIA i odesłanie jej do organizatora do dnia  25.03.2020 r. 

I. Kryteria oceny potraw: 

• Kunszt wykonania, 

• Walory smakowe potraw i wypieko w, 
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• Dekoracja potraw oraz fantazyjne podanie, 

• Zgodnos c  z tradycją. 

              UWAGA: Ilość potraw dowolna, lecz do oceny komisji należy przedstawić tylko 3 wybrane      

                                potrawy. 

I. Kryteria oceny stroiko w: 

• Precyzja i estetyka wykonania, 

• Innowacyjnos c , 

• Stylizacja, 

• Artyzm (kolorystyka i zdobnictwo). 

            UWAGA:  Ilość stroików dowolna, lecz do oceny komisji należy wskazać tylko jeden. 

I. Jury: Konkurs będzie oceniała niezalez na komisja składająca się z przedstawicieli sołectw  

              biorących udział w konkursie.   

II. Postanowienia kon cowe: 

1. Uczestnicy konkursu przyjez dz ają na własny koszt. 

2. Organizator zobowiązuję się do przygotowania Sali, stoło w oraz obruso w (dopuszcza się     

              uz ywanie własnych obruso w przez uczestniko w konkursu). 

3. Dla komisji oceniającej uczestnicy konkursu (sołectwa i uczestnicy indywidualni) pozostaną    

               anonimowi. Dane personalne uczestniko w zostaną ujawnione  dopiero po ogłoszeniu    

               wyniko w. 

4. Prosimy o dostosowanie się do formuły konkursu w trosce o obiektywnos c  oceny. 

5. Zachęcamy uczestniko w konkursu i zaproszonych gos ci do wspo lnego biesiadowania przy  

              stole (po zakon czonej pracy komisji konkursowej) i degustacji potraw konkursowych oraz     

              poczęstunku przygotowanego przez gospodarzy. 

6. Przewidywane nagrody: 

• I, II, III miejsce w obu kategoriach - nagrody rzeczowe i dyplomy 

• Drobne upominki dla pozostałych uczestniko w konkursu. 

7. Wszelkie niejasnos ci i wątpliwos ci dotyczące konkursu wyjas niane będą przez pracownika  

              Centrum Aktywnos ci Społecznej w Tomisałwiu  tel 782 825 182 

 

POTRAKTUJMY TEN KONKURS JAKO OKAZJĘ DO INEGRACJI MIĘDZY SOŁECTWAMI ORAZ DOBRĄ 

ZABAWĘ! 

 


