
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środkó w Unii 

Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania               Ustrzyki Dolne, 14.03.2012 r. 

„Zielone Bieszczady” 

ul. Rynek 17 

38-700 Ustrzyki Dolne 

 

   

 

 Regulamin konkursu wielkanocnego 

 

§ 1 

Organizator 

 

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”  

 

§ 2 

Cel konkursu 

 

Celem konkursu pn. „Stół Wielkanocny” jest promowanie tradycyjnych potraw i dekoracji 

wielkanocnych oraz zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi obszaru LGD „Zielone Bieszczady”. 

Konkurs ma także na celu pobudzenie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez zaangażowanie  

w aranżację stołu wielkanocnego oraz przygotowania innych elementów dekoracyjnych związanych  

z tematyką wielkanocną. 

§ 3 

Kategoria konkursu 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w  kategorii:  „Stół Wielkanocny” i obejmie przygotowanie trzech 

potraw wielkanocnych i zaprezentowanie ich wraz z elementami dekoracyjnymi podczas finału. 

 

 

§ 4 

Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich (formalne lub nieformalne) działające lub 

mające siedzibę na terenie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”, czyli gmin: Czarna, 

Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne. 

 

§ 5 

Ogólne warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jej złożenie osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do 

biura LGD, nie data stempla pocztowego) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”, 

ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne. 
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2. Zgłoszenia należy składać w terminie do 26 marca  2012 r. do godz. 12.00. 

3. Koła Gospodyń Wiejskich  dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. wyznaczając do  udziału 

w konkursie swoich reprezentantów. 

 

4. W celu rozstrzygnięcia konkursu Zarząd LGD „Zielone Bieszczady”  powoła Kapitułę Konkursową. 

5. Finał Konkursu odbędzie się 4  kwietnia 2012 r. o godz. 17.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej 

przy ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych.  

6. Potrawy i dekoracje należy rozłożyć na udostępnionych przez organizatora stołach 4  kwietnia 2012 

w godz. od 16.00-17.00 w hollu Hali Sportowo-Widowiskowej przy ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych.  

§ 6 

Kryteria oceny i punktacja 

1. Spośród wszystkich uczestników konkursu, którzy dostarczą zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej i 

przystąpią do udziału w konkursie Kapituła Konkursowa wyłoni zwycięzców. 

2. Opis potrawy (zawarty w karcie zgłoszeniowej) powinien zawierać:  

- skład każdej z prezentowanych potraw (produkty służące do przygotowania), 

- sposób jej przyrządzania, 

- powiązania z lokalną tradycją i okresem wielkanocnym. 

 

3. Punktacja:  

- estetyka nakrycia stołu 1-10 pkt. 

- smak prezentowanych potraw 1-10 pkt. 

- pomysłowość wykonania dekoracji świątecznych 1-10 pkt. 

- opis prezentowanych produktów (na karcie zgłoszeniowej)  1-10 pkt. 

- estetyka ich wykonania 1-10 pkt. 

- sposób prezentacji i opis techniki ich wytworzenia 1-10 pkt. 

 

4. Ocena Kapituły jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
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§ 7 

 

Nagrody 

1. Nagrody w konkursie: 

 

a) Za zajęcie pierwszego miejsca, przyznana zostanie nagroda rzeczowa o łącznej wartości nie 

przekraczającej 700 zł. 

 

b) Za zajęcie drugiego miejsca, przyznana zostanie nagroda rzeczowa o łącznej wartości nie 

przekraczającej  400 zł. 

 

c) Za zajęcie trzeciego miejsca, przyznana zostanie nagroda rzeczowa o łącznej wartości nie 

przekraczającej 300 zł. 
 

d) Pozostali  uczestnicy  konkursu  otrzymają  wyróżnienia  każde w  postaci  nagrody  rzeczowej 

o wartości nie przekraczającej 200 zł. 

 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

 

 

 

 

Zarząd LGD „Zielone Bieszczady” 


