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REGULAMIN
KONKURSU
BOŻONARODZENIOWEGO
1. Organizacja Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Lokalna
Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.

Grupa

Działania

„ZIEMIA

PRZEMYSKA”,

2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych potraw bożonarodzeniowych oraz
kultywowanie obrzędów świątecznych obszaru działania LGD.
3. Uczestnicy Konkursu
W konkursie mogą uczestniczyć grupy mieszkańców (min. 3 osoby), Koła Gospodyń Wiejskich oraz
organizacje działające na terenie gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl,
Stubno, Żurawica objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

Maksymalna liczba uczestników - 8.
W przypadku większej liczby chętnych w pierwszej kolejności do konkursu zostaną zakwalifikowani
po jednym reprezentancie z każdej gminy członkowskiej LGD (zgodnie z kolejnością zgłoszeń),
a następnie pozostali uczestnicy – do wyczerpania limitu miejsc - zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
4. Ogólne warunki uczestnictwa
a. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii – „Potrawy bożonarodzeniowe” wraz
z oprawą artystyczną.
b. W ramach prezentacji potraw bożonarodzeniowych każdy Uczestnik powinien zgłosić do
konkursu po jednej potrawie w każdej z trzech kategorii:
I.
Przystawki
II.
Dania Główne
III.
Ciasta i desery
c.

Oprawa artystyczna przy prezentacji potraw może mieć formę prezentacji słownej,
kolędy/pastorałki/pieśni, itp.
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d. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej oraz jej złożenie
osobiście, drogą elektroniczną (na adres: lgd@ziemiaprzemyska.pl) lub za pośrednictwem
poczty do siedziby Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, ul. Plac
Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, pokój 95.
e. Karta zgłoszeniowa powinna zawierać obligatoryjnie przepisy na potrawy zgłoszone do
konkursu.
f. W przypadku złożenia Karty zgłoszeniowej w wersji papierowej Uczestnik zobowiązany jest
przesłać przepisy w wersji elektronicznej na adres: lgd@ziemiaprzemyska.pl lub dostarczyć
je do biura LGD na płycie CD.
g. Zgłoszenia należy składać w terminie do 1 grudnia 2017 roku do godz. 14.00.
h. Prezentacja potraw wraz z oprawą artystyczną odbędzie się 12 grudnia 2017 roku o godzinie
13.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu.
5. Kryteria oceny i punktacja
a. Oceny dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
b. Ocena zostanie dokonana na podstawie kryteriów, zawartych w Karcie oceny załączonej
do niniejszego regulaminu.
c. Komisja na podstawie ocenionych kryteriów przyzna jedno wyróżnienie.
d. Ocena Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

6. Nagrody
Nagrody przewidziane w Konkursie Bożonarodzeniowym:
a. za udział nagrodę rzeczową o łącznej wartości nie przekraczającej 350,00 zł,
b. za wyróżnienie nagrodę rzeczową o łącznej wartości nie przekraczającej 200,00 zł.

7.

Informacje organizacyjne

Szczegółowe pytania dot. wymogów i spraw organizacyjnych konkursu proszę kierować na skrzynkę
internetową lgd@ziemiaprzemyska.pl lub telefonicznie (16) 676 02 57, 691 079 944.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. Jednocześnie życzymy wiele radości,
sukcesów oraz zdobycia głównej nagrody.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„ZIEMIA PRZEMYSKA”
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KARTA OCENY

KONKURS BOŻONARODZENIOWY 2017
Przemyśl, ………………………………………

Lp.

Pracochłonność

UCZESTNIK

Pracochłonność

Opis sposobu
sporządzenia

max. 5 pkt

Pracochłonność

potrawy
max. 5 pkt

Powiązanie
z tradycją
wigilijną
max. 5 pkt

Opis sposobu
sporządzenia

max. 5 pkt

Nazwa
potrawy

Punkty

Nazwa
potrawy

potrawy
max. 5 pkt

Powiązanie
z tradycją
wigilijną
max. 5 pkt

Punkty

Nazwa Uczestnika

Nazwa Uczestnika

potrawy
max. 5 pkt

Powiązanie
Opis
sposobu
z tradycją
wigilijną sporządzenia
max. 5 pkt max. 5 pkt
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Oprawa
artystyczna
max. 10 pkt

SUMA

