
Edukacja kulturalna,  szczególnie w zakresie zwyczajów regionalnych
Kultywowanie tradycj i
Aktywizowanie środowisk lokalnych,  poprzez aranżację stołu wielkanocnego, w
zakresie przygotowania elementów dekoracyjnych oraz potraw wielkanocnych
Integracja różnych organizacj i  i  środowisk w powiecie (Koła Gospodyń Wiejskich,
stowarzyszenia,  jednostki  samorządu terytorialnego oraz grupy nieformalne)
Wzbogacenie doświadczeń kulturalnych i  kul inarnych

Aranżacja stołu wielkanocnego  o wymiarach 180/80 cm. Na stole powinien
znaleźć s ię m.in.  obrus,  tradycyjne potrawy i  wypieki  świąteczne,  dekoracje
(kwiaty,  bazie,  baranki,  zajączki ,  pisanki  i tp.)  oraz prace rękodzielnicze,
nawiązujące do tradycj i  Świąt Wielkiej  Nocy,  według pomysłu i  uznania
uczestników.
Przygotowanie jednej  potrawy wielkanocnej na ocenę. W tej  edycj i  będzie nią
baba wielkanocna .
Zaprojektowanie i  wykonanie palmy wielkanocnej,  o wymiarach min.  50cm do max
3m. Należy skomponować palmę, wykorzystując tradycyjne metody i  materiały
(żarnowiec,  bukszpan, bazie,  suche kwiaty,  trzciny,  włóczkę,  bibułę,  krepę itp.)

Do wzięcia udziału w konkursie na naj lepszy stół  wielkanocny zapraszamy tylko i
włącznie grupy zorganizowane (Koła gospodyń Wiejskich,  organizacje społeczne
oraz grupy nieformalne z terenu powiatu bytowskiego).
Do wzięcia udziału w konkursie na babę wielkanocną zapraszamy zarówno grupy
zorganizowane (Koła gospodyń Wiejskich,  organizacje społeczne oraz grupy
nieformalne z terenu powiatu bytowskiego),  oraz jednostki  samorządu
terytorialnego, m. in. :  szkoły,  domy kultury.  Zachęcamy także do wysłania
zgłoszeń indywidualnych  od osób w każdym przedziale wiekowym, zarówno
związanych, jak i  niezwiązanych z żadną grupą czy placówką.
Do wzięcia udziału w konkursie na naj lepszą palmę wielkanocną zapraszamy  grupy
zorganizowane (Koła gospodyń Wiejskich,  organizacje społeczne oraz grupy
nieformalne z terenu powiatu bytowskiego, oraz jednostki  samorządu
terytorialnego  m. in. :  szkoły,  domy kultury.  Zachęcamy także do wysłania
zgłoszeń indywidualnych  od osób w każdym przedziale wiekowym, zarówno
związanych, jak i  niezwiązanych z żadną grupą czy placówką.
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Zgodność z regulaminem konkursu
Formy nawiązania do tradycji
Właściwy dobór potraw
Estetyka nakrycia stołu
Pomysłowość aranżacji stołu

Walory smakowe baby wielkanocnej
Oryginalność, pomysłowość, estetyka przygotowania i podania
Nawiązanie do tradycji  

Zgodność z regulaminem konkursu
Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu
Wielkość i bogactwo użytych materiałów
Estetyka wykonania pracy

O dopuszczeniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Czas - 4. kwietnia 2020r., godz. 10:00. Uczestnicy powinni pojawić się na godzinę przed otwarciem
imprezy w celu przygotowania stanowisk/stołów.
Miejsce - Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury i biblioteki w Czarnej Dąbrówce.

5. Kryteria oceny
 Stół wielkanocny

 Baba wielkanocna

 Palma wielkanocna

 
6. Zgłoszenia
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 20. marca 2020r., do godziny 15:00
prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia pocztą lub osobiście na adres :
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
ul. Bytowska 10
77-116 Czarna Dąbrówka
 
Uwaga!

 
7. Czas i miejsce wystawienia prac
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Oceny stołów, potrawy oraz palmy dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa, która
przyzna nagrody i dyplomy pamiątkowe.
Wyniki konkursów i rozdanie nagród odbędzie się w dniu imprezy.
Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
Organizator ma prawo wykorzystać zdjęcia przygotowanych stołów do celów promocyjnych i
dokumentacyjnych.
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Kultury i
Biblioteką 59 821-20-14 (osoba do kontaktu - Beata Łozowska).

 
8. Rozstrzygnięcie konkursu

9. Uwagi
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