
TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE ‘2017 

GMINNY KONKURS KULINARNY 

 
REGULAMIN 

 
Organizator:  Ośrodek Kultury Gminy Lubin, Księginice 14, 59-300 Lubin 

www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin 

tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86,  sekretariat@okgminalubin.pl 

 

Konkurs skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubin. Uczestnikami mogą być organizacje: Sołectwa, Koła 

Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Stowarzyszenia, oraz inne grupy aktywne. 

 

Termin i miejsce imprezy:   8 GRUDNIA 2017 r. (piątek) - g.17.00 – Świetlica Wiejska w Osieku  

 

Cele: 

 Popularyzacja tradycyjnych potraw staropolskich. 

 Promocja produktów lokalnych i działalności artystycznej mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego. 

 Kultywowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. 

 Prezentacja bogactwa zasobów kulinarnych, artystycznych i innych. 

 Aktywizacja i budowanie więzi wśród mieszkańców gminy Lubin oraz promocja Gminy Lubin. 

 

Zasięg: Gmina Wiejska Lubin 

 

Uczestnictwo:  

 W konkursie mogą wziąć udział wcześniej zgłoszone GRUPY z terenu Gminy Lubin. 

 Warunkiem  uczestnictwa jest zgłoszenie na formularzu do dnia  30.11.2017 r. na adres Organizatora. 

 Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń – data wpływu karty zgłoszeniowej. 

 

Założenia organizacyjne: 

 Każdy z zespołów uczestniczących zobowiązuje się do przygotowania prezentacji tradycyjnego stołu wigilijnego oraz  

po 1 potrawie konkursowej w każdej kategorii na stół konkursowy: WSPÓLNY. 

 Kategorie potraw: 

I. Potrawa postna,  

II. Potrawa na dzień świąteczny,  

III. Deser bożonarodzeniowy.   

 Ocenie podlegać będą zgłoszone potrawy konkursowe – wypisane na karcie zgłoszeniowej z dołączonymi przepisami na nie. 

 Potrawy konkursowe będą prezentowane na 1 WSPÓLNYM STOLE KONKURSOWYM – anonimowo – opatrzone numerkami  

i metryczkami z nazwą potrawy – przygotowanymi przez Organizatora na podstawie wcześniejszych informacji z kart. 

 Potrawy konkursowe pozostają na wspólnym stole konkursowym – do czasu ogłoszenia wyników. 

 Zastrzega się, że prezentowane potrawy muszą być wykonane własnoręcznie. 

 Każda grupa – prezentuje osobne stanowisko – stół wigilijny, który jest elementem prezentacji tradycji. Przygotowane stoły 

powinny nawiązywać do tradycji bożonarodzeniowych. 

 Organizator zapewnia uczestnikom miejsce na stoisko-wystawę, stół o wym.: 80x130 cm oraz jednorazowe naczynia i sztućce do 

degustacji potraw. 

 Uczestnicy konkursu we własnym zakresie zabezpieczają naczynia do prezentacji potraw i elementy dekoracji stołu. 

 Gotowość stołu konkursowego i prezentowanych stołów wigilijnych – godz. 16.50. 

 

Kryteria oceny: 

 Oceny potraw konkursowych oraz stołów dokonuje jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna. 

 Ocenie podlegać będą: składniki, walory smakowe, kompozycje potraw, estetyka wykonania i podania, oryginalność przygotowanej 

potrawy jako element dziedzictwa kulturowego i nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowych, elementy dekoracyjne. 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 Nagrody i wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. 

 Puchar Wójta Gminy Lubin za stół wigilijny.  

 

Ustalenia końcowe: 

 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk oraz zdjęć i informacji o uczestnikach konkursu. 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach  

i kampaniach promocyjnych, jako element promujący Gminę Lubin i Ośrodek Kultury Gminy Lubin. 

 Nadesłanie Karty zgłoszeniowej na przegląd jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz na podstawie 

art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 

dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych  

(w tym nagrań, fotografii, itd.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez 

Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za 

pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator. 

 

http://www.okgminalubin.pl/
https://www.facebook.com/okgminalubin
mailto:sekretariat@okgminalubin.pl


 

 

 

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE ‘2017 

GMINNY KONKURS KULINARNY 

 

Karta zgłoszenia  
 
 

NAZWA DRUŻYNY  

________________________________________________________________________________ 

 

ADRES  - TELEFON, E-MAIL 

 

 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę – KAPITANA / kontakt 

 

_______________________________________________________________________ 
 
Nazwy przygotowanych potraw konkursowych – przepisy prosimy przekazać w załączeniu 

 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imiona i nazwiska członków drużyny 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

7. …………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

8. …………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

Oświadczam, że: 

 

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia 

 

 

 

 

………………..dnia ………………….2017 r.   …………………………………… 

Podpis zgłaszającego 


