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REGULAMIN KONKURSU  „EKOLOGIA I TRADYCJA” 

§ 1 

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. poznanie i podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych związanych z historią drzewka 

bożonarodzeniowego oraz świątecznych ciast, 

2. rozwój umiejętności plastycznych wśród mieszkańców lokalnej grupy działania i rozwijanie 

wyobraźni, uwrażliwienie na ekologiczne aspekty życia,  

3. podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji kulturowych,  

4. poszukiwanie dawnych przepisów kulinarnych oraz ocalenia ich od zapomnienia, 

5. zwiększenie wśród społeczności lokalnej zainteresowania udziałem w realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

§ 2 

Organizator Konkursu 

 Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, 73-110 Stargard, ul. Śląska 9. 

 

§ 3 

Postanowienia wstępne  i założenia organizacyjne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie zorganizowanym na obszarze 

działania 14 gmin tj. Bielice, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Marianowo, 

Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard, Suchań, Warnice. 

2. Konkurs jest organizowany w zakresie działań animacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działanie ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego PROW  lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową 00003-6937-UM1600011/16. 

3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:  

1) „NAJPIĘKNIEJ UBRANA CHOINKA” 

2) „NAJSMACZNIEJSZE ŚWIĄTECZNE CIASTO” 

4. Podsumowanie konkursu w ramach spotkania 12 grudnia 2019 roku o godz. 1200 w świetlicy 

wiejskiej w Nosowie gmina Suchań.  
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§ 4 

Uczestnicy konkursu 

Zgłoszenia indywidualne lub dwu-trzyosobowe (2-3) zespoły np. przedstawicielki Kół Gospodyń 

Wiejskich/Stowarzyszeń/osoby fizyczne.  

§ 5 

Komisja oceniająca 

Powołuje się trzyosobową komisję oceniającą w składzie przedstawiciele  LGD i przedstawiciele 

lokalnego samorządu, która oceni zgłoszone do konkursu prace zgodnie z przyjętymi kryteriami.   

 

§ 6 

Kategoria „NAJPIĘKNIEJ UBRANA CHOINKA” 

1. Uczestnicy otrzymają żywą choinkę w donicy, którą  udekorują podczas konkursu w 

miejscowości Nosowo gm. Suchań w dniu 12 grudnia 2019 r.. W tym: 

1) dekoracje nie mogą być zakupione, lecz własnoręcznie wykonane wcześniej dowolną 

techniką, 

2) czas na dekorację drzewka 45 minut, 

3) trzyosobowe (3) jury w składzie Przedstawiciele  LGD, przedstawiciele lokalnego samorządu  

oceniają choinkę wg kryteriów: 

a) estetyka wykonania 1-5 pkt 

b) zgodność z tradycją 1-5 pkt 

c) znajomość historii drzewka bożonarodzeniowego ( skąd przybyło, co było przed choinką, 

dlaczego ubieramy choinkę, jakie kiedyś dekoracje umieszczano na choince,) 1-5 pkt. 

 

2. Po zakończeniu konkursu każdy ze zgłoszonych zespołów/osób otrzyma drzewko, które posadzi 

według uznania np. przed świetlicą wiejską, gminą, biblioteką lub innym publiczynym miejscem, 

aby zwiększyć zadrzewienie – aspekt ekologiczny  

 

       § 7 

Kategoria „NAJSMACZNIEJSZE ŚWIĄTECZNE CIASTO” 

 

1. Każdy uczestnik/zespół konkursu wysyła formularz zgłoszeniowy w określonym terminie 

zgłaszając ciasto do konkursu przygotowane np. według tradycyjnego przepisu lub zgodnie z 

tradycją rodzinną czy bożonarodzeniową. 

2. Każdy z uczestnik/zespół może zgłosić 1 ciasto, które przywozi w dniu 12 grudnia 2019 r. na 

spotkanie w Nosowie, gm. Suchań. 

3. Kryteria oceny przez komisję konkursową: 

1) nawiązanie do tradycji 1-5 pkt 

2) estetyka wykonania 1-5 pkt 

3) pomysłowość wykonania 1-5 pkt 

4) smakowitość 1 - 5 pkt 
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        § 8 

Nagrody  

1. Wyłonione przez uczestników - „NAJSMACZNIEJSZE ŚWIĄTECZNE CIASTO” i „NAJPIĘKNIEJ 

UBRANA CHOINKA” zostaną nagrodzone nagrodami publiczności - rzeczową. 

2. Organizator przewiduje za zajęcie w obydwu kategoriach miejsc I- III wyłonionych na podstawie 

oceny Jury nagrody rzeczowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia zróżnicowane ze względu na 

zajęte miejsce. 

3. Dla pozostałych uczestników Organizator zapewnia nagrody pocieszenia. 

 

 § 9 

Postanowienia ogólne 

1. Zgłoszenia do 29 listopada 2019 r. (piątek) na zamieszczonym formularzu (dostępny w biurze 

stowarzyszenia i na stronie internetowej wir-lgd@wp.pl). 

2.Wszelkich informacji udziela biuro Stowarzyszenia ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul. Śląska 9 

73-110 Stargard, tel. 91-578-43-78, e-mail wir-lgd@wp.pl 

 

 

  

 


