
 

 

REGULAMIN 

,,XVII Stołu Wielkanocnego – Tradycje Kulinarne Gminy Lubrza, 

Gmin Partnerskich i Ościennych” 

 

I. Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy. 

 

II. Cel i założenia przeglądu: 

a) promocja gminy Lubrza, gmin partnerskich i ościennych z nawiązaniem do bogactwa 

    i tradycji pogranicza polsko – czeskiego, 

b) kultywowanie i podtrzymywanie tradycji, 

c) edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów ludności zamieszkującej pogranicze 

    z zaznaczeniem różnorodności. 

 

III. Udział w przeglądzie: 

a) w przeglądzie mogą wziąć udział sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, Grupy    

    „Odnowy Wsi”, gminy partnerskie z Republiki Czech oraz inne organizacje działające na 

    terenie gmin. 

b) każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół – wymiary stołu 100 x 200 cm. 

c) ilość osób w reprezentacji jest dowolna. 

 

IV. Uczestnicy przeglądu dokonują prezentacji, która powinna obejmować: 

a) symbole świąteczne, 

b) trzy tradycyjne potrawy (w tym mogą być wyroby lub wypieki wielkanocne), 

c) dekoracje np. stroiki, pisanki, kraszanki. 



d) inne produkty i prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Wielkanocnych według   

     pomysłów i uznania uczestników prezentacji. 

 

V. Miejsce i czas trwania przeglądu: 

a) przegląd odbędzie się w dniu 26.03.2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy w godzinach 

12:00 – 16:00; 

b) czas na przygotowanie stołu od 10:00 do 11:30 

c) podsumowanie przeglądu o godzinie 15:30 

 

VI. Nagrody: 

a) przegląd nie ma charakteru konkursowego, 

b) wszystkim uczestnikom, którzy spełnią wymagania przeglądu, zostaną przyznane nagrody   

    finansowe, w wysokości ustalonej przez organizatora, 

c) wybrani uczestnicy mogą dodatkowo otrzymać nagrody ufundowane przez sponsorów 

 

VII. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25.03.2020 r. poprzez: 

a) dostarczenie karty zgłoszeniowej do Biura Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy, 

b) przesłanie karty zgłoszeniowej na adres: 

                   Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy 

                   ul. Wolności 73 

                   48-231 Lubrza 

 c) przesłanie odręcznie podpisanej i zeskanowanej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: 

     gok@lubrza.opole.pl 

 

Uwagi: 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

Organizatorzy mają prawo wykorzystać zdjęcia przygotowanych stołów do celów promocyjnych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób biorących udział 

w konkursie oraz ich produktów do promocji Gminy Lubrza, GOK w Lubrzy, jak również sponsorów 

przeglądu na stronach internetowych, w mediach oraz innych materiałach promocyjnych. 

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubrzy. 


