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XVII edycji Powiatowego Konkursu Dekoracji Wielkanocnych 
Wojciechów, 04.04.2020 r. 

 
1. Organizatorzy konkursu: 
• Lubomierskie Centrum Kultury 
• Sołectwo Wojciechów 
➢ Pomysłodawcą konkursu jest Pan Adam Kulikowski z Wojciechowa  
➢ Nadzór merytoryczny sprawuje Alicja Nawojczyk - specjalista ds. kultury, obsługi 

turystycznej i promocji 
 

2. Cel konkursu: 
• kultywowanie tradycji ludowych, 
• kontynuacja przekazu pokoleniowego, 
• zachowanie tożsamości regionów wiejskich. 

 
3. Uczestnicy konkursu: 
• gospodynie i młodzież wiejska, 
• kobiety zamieszkujące wsie, nie związane z gospodarstwem rolnym, 
• Koła Gospodyń Wiejskich, 
• organizacje pozarządowe w środowisku wiejskim, 
• uczniowie  ze szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
• młodzież zrzeszona w klubach 4-H. 

 
4. Czas trwania konkursu: 
• Rozstrzygnięcie Konkursu, uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród odbędzie 

się 4 kwietnia 2020 r. w świetlicy wiejskiej w  Wojciechowie, 
• rozpoczęcie o godzinie 11:00, 
• możliwość rozstawienia się z prezentacją od godz. 10:00, 
• Uczestnicy konkursu zajmują stoły oznaczone imiennymi tabliczkami przez 

Organizatora.  
 

5. Kategorie uczestnictwa: 
• Tegoroczny Konkurs Dekoracji Wielkanocnych rozstrzygnięty zostanie w dwóch 

kategoriach: „Dekoracje Wielkanocna” oraz „Potrawy Wielkanocne”, 
• uczestnicy przystępują do konkursu w jednej z dwóch kategorii, 
• kategorie nie obejmują kryterium ilościowego uczestników danego zgłoszenia (brak 

podziału na kategorie: indywidualni, zespoły młodzieżowe, zespoły dorosłych), 
 
6. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
• uczestnicy muszą przedstawić  prace do oceny przed komisją konkursową, 
• uczestnik konkursu ma prawo do korzystania z fachowego doradztwa udzielonego przez  

organizatorów, 
• dane osobowe właścicieli prac wytypowanych do konkursu będą zaszyfrowane, 
• ze względu na ograniczoną powierzchnię sali przewiduje się skład osobowy (1+3) do 

prezentacji wykonanych prac. 
 

7. Karty zgłoszeń do pobrania: 
• Lubomierskie Centrum Kultury, Plac Wolności 66a, 59 – 623 Lubomierz 
• www.lck.org.pl 
• karty zgłoszeń należy  dostarczyć w terminie do 20 marca 2020 r.  (włącznie) 

a) osobiście do Lubomierskiego Centrum Kultury 
b) mailowo na adres: alicja.nawojczyk@wp.pl 
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8. Kryteria oceny w kategorii „Dekoracje Wielkanocne”: 
• ocenę zgłoszonych do konkursu prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana 

przez organizatorów, 
• komisja dokona oceny w skali punktowej od O do 4 pkt, 
• Pod uwagę będą brane własnoręcznie wykonane przedmioty  związane z obrzędowością 

wiosenną i wielkanocną, ich związek z tradycją oraz sposób wykonania, 
• palmy wykonane zgodnie ze swoją rodzinną tradycją, kraszanki i pisanki zdobione 

różnymi technikami (tradycyjnymi i regionalnymi), 
• koszyczki wielkanocne (zawartość i sposób dekoracji), 
• inne dekoracje inspirowane i nawiązujące tematyką do tradycji i obrzędowości 

wielkanocnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie, 
• prace rękodzielnicze - dekoracje powinny być wykonane z uwzględnieniem naturalnych 

i ekologicznych materiałów, nie mogą być wykonane techniką współczesną 
(zastosowanie plastiku i innych tworzyw sztucznych), 

 
9. Kryteria ocen w kategorii „Potrawy Wielkanocne”: 
• ocenę zgłoszonych do konkursu prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana 

przez organizatorów, 
• komisja dokona oceny w skali punktowej od O do 4 pkt, 
• pieczywo obrzędowe (baranki, zajączki, mazurki, chałki, specjały lokalne), 
• tradycyjne potrawy wielkanocne, 
• walory smakowe potraw. 

 
10. Wyżej wymienione elementy będą oceniane pod względem: 
• wrażenia ogólnego, estetyki wykonania, sposobu prezentacji, wartości poznawczej, 
• różnorodności materiałów, smaku, tradycyjnej potrawy, 
• ogólnej kompozycji i prezentacji, oryginalności pracy konkursowej. 

 
11. Obowiązki organizatora konkursu: 
• udzielenie organizacyjnej i fachowej pomocy uczestnikom konkursu, 
• organizacja i prawidłowy przebieg konkursu, 
• zapewni miejsce do prezentacji prac (1 stół), 
• powołanie komisji konkursowej do prawidłowej oceny  prac konkursowych, 
• ustalenie kolejności i wielkości nagród dla uczestników konkursu, 
• sporządzenie protokołu z przebiegu konkursu, 
• zabezpieczenie dyplomów uczestnictwa i nagród dla zwycięzców konkursu, 
• Nagrodzeni rzeczowo lub pieniężnie zostaną zwycięzcy (I miejsce) w dwóch kategoriach, 

przyznane zostaną również nagrody specjalne. 
 

11. Postanowienie końcowe: 
• Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2135 z późn. zm.), a także na publikację wizerunku oraz jego pracy w zakresie 
niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem, 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 

12. Informacje dodatkowe: 
• Uczestnicy Konkursu tradycyjnie przywożą ze sobą ciasto, 
• Degustacja przewidziana jest dla jury, uczestników konkursu i zaproszonych gości.  

 


