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REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY TRADYCYJNY STÓŁ WIELKANOCNY 

W RAMACH XVI GMINNYCH ZDERZEŃ TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH 

 „OSOBLIWOŚCI WIELKANOCNE” 

 

CELE KONKURSU: 

• Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji. 

• Edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych. 

• Pobudzenie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez zaangażowanie w aranżację stołu wielkanocnego 

oraz przygotowania innych elementów dekoracyjnych związanych z tematyką wielkanocną. 

 

UDZIAŁ W KONKURSIE: 

• W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, koła gospodyń wiejskich, instytucje, placówki oświatowe 

i kulturalne, stowarzyszenia oraz grupy nieformalne z terenu gminy Międzylesie, ilość osób  

w reprezentacji jest dowolna. 

• Każda reprezentacja przygotowuje i wystawi stół o wymiarze około 100 cm x 130 cm – stół zapewnia 

Organizator.  

• Prezentacja stołów odbędzie się w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu w dniu 

08.04.2022 r. w godz. 14.00-16.00 

 

ZADANIE KONKURSOWE: 

• Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować stołu, na którym znajdują się:  

− symbole świąteczne tj. koszyczek ze święconką, 

− 3 tradycyjne potrawy, w tym wyroby lub wypieki wielkanocne, 

− dekoracje, np.: stroiki, pisanki, 

− inne produkty i prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Wielkanocnych, według 

pomysłu i uznania uczestników konkursu; 

 

KRYTERIA OCENY: 

Komisja Konkursowa dokona oceny zadania kierując się następującymi kryteriami: 

− zawartość koszyczka (powinna być zgodna z tradycją) (1 – 3 pkt), 

− właściwy dobór potraw, smak (1 – 3 pkt), 

− dekoracje świąteczne (1 – 3 pkt), 

− pomysłowość aranżacji (1 – 3 pkt), 

− estetyka nakrycia stołu (1 – 3 pkt), 

− pomysłowość ubioru reprezentacji, np. strój ludowy (1 – 3 pkt). 

ZGŁOSZENIA: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 1 kwietnia 2022 roku prawidłowo 

wypełnionej karty zgłoszenia pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, 

Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie. 

2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas „Osobliwości 

Wielkanocnych” i ich twórców do celów promocyjnych. 

4. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

• Oceny stołów dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która przyzna nagrody na 

pierwsze 3 miejsca.  

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVI GMINNYCH ZDERZEŃ TRADYCJI 

ŚWIĄTECZNYCH „OSOBLIWOŚCI WIELKANOCNE” w dniu 08.04.2022 r. 

• Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

NA NAJPIĘKNIEJSZY TRADYCYJNY STÓŁ WIELKANOCNY  

XVI GMINNYCH ZDERZEŃ TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH  

„OSOBLIWOŚCI WIELKANOCNE” 

(zgłoszenia należy dokonać do dnia 01.04.2022 r.) 

 

1. Nazwa pełna reprezentacji ………………………………………………………..………………...…... 

 

2. Miejscowość …………………………………………………………………………………………….  

 

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

 

4. Potwierdzam, że administrator danych umożliwił mi zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 

 

 

 
 

…………………………..………. 

(podpis) 

 


