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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWKO BOŻONARODZENIOWE 

Każda drużyna składać się może z 3 – 5 osób. 

Zadaniem uczestników konkursu jest „ubranie” choinki ozdobami wykonanymi własnoręcznie z surowców 

naturalnych i zaprezentowanie w trakcie konkursu metod  ich wykonywania.  

Uczestnicy konkursu losują przygotowane przez organizatorów choinki, następnie ozdabiają  je przygotowanymi 

wcześniej ozdobami. Jednocześnie jedna, bądź dwie osoby z zespołu prezentują  publiczności  technikę 

wykonywania prezentowanych przez siebie na choince ozdób (mini warsztat). 

Każda z drużyn może zdobyć maksymalnie 26  punktów. 

Na punktację  końcową składają się punkty za; 

- surowce użyte do wykonania ozdób  (punktowane są surowce naturalne i pochodzące z recyklingu                            

oraz oryginalność pomysłów)     0 – 5 

- przygotowanie i przeprowadzenie mini warsztatu prezentującego  technikę wykonywania ozdób 0 – 4 

- estetyka i precyzja wykonania  ozdób             0 – 5 

- skład drużyny; drużyna wielopokoleniowa            0 - 6 

- efekt końcowy – walory estetyczne  ubranej choinki          0 –6 

W konkursie może wziąć udział każdy, kto skompletuje zespół i zgłosi go w terminie do 14 grudnia 2016 r. 

 

 

FESTIWAL TRADYCYJNYCH POTRAW WIGILIJNYCH 

W konkursie udział biorą potrawy zgłoszone przez indywidualne gospodynie bądź kucharzy 

reprezentujących restauracje z terenu LGD  i nie tylko. 

Zadaniem uczestników jest zaaranżowanie fragmentu stołu wigilijnego i zaprezentowanie potrawy wigilijnej 

oraz zwyczajów i obrzędów  związanych z wieczerzą wigilijną. 

Każdy uczestnik  może zdobyć maksymalnie 25 punktów. 

Na punktację końcową składają się punkty za; 

- tradycyjne nakrycie stołu; obrus, naczynia, elementy aranżacji stołu           0 – 7 

- walory smakowe i estetyczne potraw oraz surowce użyte do ich wyrobu           0 – 10 

- prezentację obrzędu Wieczerzy Wigilijnej  bądź opowieść o pochodzeniu potrawy i obrzędach rodzinnych 

które najbardziej zapadły w pamięć                                          0 – 8 

Po zakończeniu części konkursowej uczestnicy biorący udział w konkursie prowadzą degustację lub sprzedaż 

potraw. 

W konkursie może wziąć udział każdy, kto zgłosi swój udział w terminie do 14 grudnia 2016 r. 

 

W konkursach nagradzane będą pierwsze trzy miejsca. 

 

 


