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Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
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          Zał.  do uchwały Zarządu   

z dnia 13.10.2011r. 

REGULAMIN KONKURSU 

„Na Najpiękniejszy Regionalny Stół Adwentowy/Bożonarodzeniowy obszaru 
Krainy św. Anny” podczas Jarmarku Adwentowego  

w dniu  04.12.2011 w Walcach 

Realizowanego w ramach działania  4.31 funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 
I. CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

 
• promocja obszaru Krainy  św. Anny z nawiązaniem do bogactwa i tradycji regionu, 

• kultywowanie i podtrzymywanie tradycji, 

• edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych, 

• pozyskanie ciekawych przepisów kulinarnych, związanych z potrawami regionalnymi,  

nawiązujących do lokalnych tradycji.  

 

                                                              II. ORGANIZATOR KONKURSU 
 

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania -Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy 

współpracy  z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Walcach. 

 
                                                     III .UDZIAŁ W KONKURSIE 

W konkursie mogą wziąć udział: 

a. reprezentacje każdej gminy   z obszaru Stowarzyszenia Krainy św. Anny (Krapkowice, 

Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Tarnów Opolski, Strzelce Opolskie, Jemielnica, Ujazd, 

Izbicko, Strzelce Opolskie)., oraz  

b. reprezentacje  szkół średnich z obszaru Stowarzyszenia  Kraina św. Anny ( rekrutacja 

bezpośrednia w biurze zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny) . 
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Każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół, ilość osób w reprezentacji jest ograniczona 

max. do 5 osób 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU 
 

Konkurs odbędzie się w dniu 4 grudnia 2011 r. -w Gminnym Domu Kultury w Walcach  

w godz.  od 14.00 do 17.00. 

 
                                                               V. ZADANIE KONKURSOWE: 

• Uczestnicy konkursu mają za zadanie dokonać prezentacji tradycji adwentowych  

i bożonarodzeniowych. 

• Powinna ona obejmować przygotowanie stołu, na którym obowiązkowo znajdą się:  

symbole świąteczne, tradycyjne potrawy, w tym wyroby lub wypieki adwentowe  

i bożonarodzeniowe, wraz ze spisanymi przepisami i recepturami, które  zostaną przekazane 

organizatorowi do celów promocyjnych Lokalnej  Grupy Działania. 

• Dekoracje, np. ozdoby choinkowe,  stroiki świąteczne, wieńce adwentowe oraz inne produkty i 

prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz tradycji śląskiej. 

• Dokonanie krótkiej prezentacji ustnej swojego stołu przed Komisją Konkursową 

(wypowiedź nie dłuższa niż 5 minut). 

 

VI. KATEGORIA  KONKURSOWA 

Najlepsza prezentacja regionalnego  stołu adwentowego zgodnie z celami konkursu.   
 
                                                                          VII.  JURY 

 
Konkurs oceni Jury powołane przez organizatora, w jego skład nie mogą wchodzić osoby biorące 

udział w Konkursie.  

Z przebiegu Konkursu Jury sporządza protokół zawierający: 

• listę laureatów, 

•  rodzaje przyznanych nagród. 

Werdykt Jury jest ostateczny i nie ma od niego odwołania. 

   Rozstrzygnięcie  konkursu oraz przyznanie  nagród nastąpi  podczas  Jarmarku    
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   Bożonarodzeniowego w dniu 4 grudnia 2011 roku. 

 
 

VIII. KRYTERIA OCENY 
 

Komisja Konkursowa dokona oceny zadania kierując się następującymi kryteriami: 

• nawiązanie do tradycji - oryginalne stare przepisy  

na potrawę adwentową/bożonarodzeniową                                                       od O do 10 pkt. 

• aranżacja z zachowaniem elementów tradycji śląskiej     od O do 10 pkt. 

• atrakcyjność pod względem kulinarnym (wybór potraw)    od O do 10 pkt. 

• walory estetyczne stołu, promujące obszar św. Anny     od O do 10 pkt.  

• tradycyjne, prawidłowe stroje osób prezentujących stół świąteczny   od O  do10 pkt. 

                                                               IX. NAGRODY 

Jury przyzna I, II, III nagrodę oraz siedem równorzędnych nagród uczestnictwa. 

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, łączna suma nagród wynosi do 3 000,00zł  

( słownie trzy tysiące złotych).  

Organizator zapewnia również promocję laureatów oraz najlepszych przepisów w folderze oraz na 

stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny:  www.annaland.pl. 

                                                                            X. ZGŁOSZENIA 

Uczestnicy zobowiązani są zgłosić udział w konkursie do dnia  14 listopada 2011 r.  

pisemnie w Biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach (Otmęt)  lub 

na adres e-mailowy aktywizacja@annaland.pl.  

Kontakt telefoniczny: 77 44 67 131 lub tel./fax: 77 44 67130. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, 

• organizatorzy mają prawo wykorzystywać zdjęcia przygotowanych stołów do celów 

promocyjnych, 

• z materiałów zdjęciowych i zebranych przepisów kulinarnych powstanie folder promocyjny 

• wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 

 


