
 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

Regulamin konkursu  

na najlepszą ozdobę wielkanocną 

oraz najlepszy produkt wielkanocny 

 

1. Organizatorzy 

1) Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, 86-100 Świecie, ul. 

Chmielniki 2b 

2) Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu 

2. Cele konkursu 

 Zachowanie i promocja tradycji wielkanocnych w tym produktów wielkanocnych i 

ozdób wielkanocnych. 

 Pobudzenie aktywności twórczej w zakresie przygotowania produktów i ozdób z 

wykorzystaniem akcentów regionalnych. 

 Rozwijanie wrażliwości i zdolności twórczych. 

 Popularyzacja lokalnej twórczości, 

3. Warunki uczestnictwa 

1) Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zgłoszenia na formularzu do dnia 

21-03-2012r. do godz. 15:00 produktów i ozdób związanych z Wielkanocą. 

2) W konkursie mogą wziąć udział wystawcy biorący udział w festynie. 

3) Ozdoby zgłaszane do konkursu muszą być opatrzone w metryczkę zawierającą 

dane: imię nazwisko/nazwa, miejscowość 

4) Prace należy odebrać po rozstrzygnięciu konkursu w dniu 24-03-2012r., za prace 

nie odebrane organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

5) Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na 

przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu(w tym rozpowszechnienia 



informacji w mediach). Zgłoszenie uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat, musi 

być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Ocena zgłoszonych produktów i ozdób. 

1) Prace oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisje Konkursową w dwóch 

kategoriach: 

a) Najlepszy produkt wielkanocny (rozumiany jako produkt spożywczy) 

b) Najlepszą ozdobę wielkanocny (stroiki, choinki, bombki itp.) 

2) Pięć najlepszych prac w każdej kategorii zostanie nagrodzona. 

3) Komisja przyzna pięć wyróżnień. 

4) Prace niezgodne z tematyką festynu nie będą oceniane. 

5) Kryteria oceny: 

a) Oryginalność 

b) Odwołanie do tradycji 

c) Motywy regionalne 

d) Walory smakowe i artystyczne (produkty spożywcze) 

e) Walory artystyczne (ozdoby). 

f) Stopień trudności wykonania. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu 

1) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w Warubiu, w 

dniu 24 marca 2012r. (sobota) około godz. 12:30, podczas Festynu 

Wielkanocnego. 

2) Wyniki konkursu zawierające dane nagrodzonych zostaną podane do publicznej 

wiadomości w mediach i stronie internetowej  LGD www.lgdswiecie.pl oraz na 

stronach gmin z obszaru LGD. 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu  u organizatora  

Biuro LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2b/7, p. Katarzyna 

Lipowiec, p. Ludwika Karczewska, Tel./fax 52 33 01 832, e-mail: lgdswiecie@op.pl, 

www.lgdswiecie.pl . 

http://www.lgdswiecie.pl/
http://www.lgdswiecie.pl/

