REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
„KULTURA I TRADYCJA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
W KRAJACH EUROPEJSKICH”
§1.
ORGANIZATOR
Zespół Szkół nr 2 im. dr. ppłk. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu.
§2.
CELE KONKURSU
1. Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i krajach
europejskich.
2. Propagowanie zwyczajów regionalnych zarówno Polski jak i krajów niemiecko-, rosyjskoi anglojęzycznych, aranżacji stołów.
3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich.
4. Czerpanie radości z własnej pracy twórczej.
5. Promowanie osiągnięć uczniów.
§3.
UCZESTNICTWO
Uczestnikiem konkursu mogą być szkoły podstawowe (klasy 8) oraz ponadpodstawowe.
Zgłoszenia uczestników można kierować:
1. : ul. Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec,
2. @: zsz2wagr@wp.pl lub zsp2wagrowiec@neostrada.pl,
3. : 67 2620347 do 03.12.2018 r.
W ZGŁOSZENIU PROSIMY PODAĆ DANE UCZNIA (IMIĘ I NAZWISKO), DOKŁADNY
ADRES SZKOŁY ORAZ IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA.
§4.
ZADANIE KONKURSOWE
1. W konkursie mogą wziąć udział czteroosobowe delegacje uczniowskie.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie:


przygotowanie stołu lub stanowiska wigilijnego (stół zapewnia Organizator), na którym
znajdą się symbole świąteczne, dekoracje, stroiki, obrus, zastawa (talerze, filiżanki itp.),
według pomysłu i uznania uczestników konkursu.

3. Jeden lub kilka elementów (np. charakterystyczny obrus, potrawa, świecznik itp.) na świątecznym
stole powinny mieć pochodzenie niepolskie, przy czym na kartce, kartonie etc. powinien być
umieszczony opis, z jakiego kraju pochodzi, co przedstawia, a w przypadku potrawy – przepis
podany w języku, z którego pochodzi oraz jego tłumaczenie na język polski.
4. Dopuszcza się przygotowanie całego stołu z elementami, potrawami itp. z innego, niż Polska,
kraju. Należy wtedy podać kraj, ewentualnie region, z którego zwyczaj, zwyczaje czy potrawy
pochodzą.
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5. Uczestnicy przygotowują samodzielnie dekorację stoiska i stołu. Przywożą eksponaty i potrzebne
materiały we własnym zakresie.
6. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie tabliczek z nazwą szkoły.
7. Prosimy o przygotowanie nie więcej niż jednej potrawy i/lub dania. Ocenie podlega aranżacja
stolika i pomysł, a nie liczba potraw – mają stanowić one jedynie uzupełnienie.
§5.
JURY
1. Organizator nadzoruje przebieg konkursu oraz powołuje jury.
2. Jeden z członków z jury zostanie wyłoniony przez losowanie spośród opiekunów.
§6.
KRYTERIA OCENY
1. Ocenie podlegać będzie aranżacja stołu wigilijnego i stoiska regionalnego oraz walory
i poprawność językowa (dla opisu danego elementu czy przepisu).
2. Jury będzie oceniać innowacyjność, kreatywność i oryginalność dekoracji stołu lub stanowiska
oraz poprawność języka obcego w przypadku opisów.
§7.
NAGRODY
1. Komisja wybierze spośród wszystkich uczestników jednego zwycięzcę przyznając mu
I nagrodę, oraz wyróżni dodatkowo dwóch uczestników przyznając im II i III nagrodę.
§8.
MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się dnia 19 grudnia 2018 r. (środa) między godz. 9.00–13.00
w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu.
2. Czas na przygotowanie stoiska, stołu od 9:00 do 10:00
3. Ocena prezentacji zostanie dokonana ok. godz. 12:00
4. Prezentacja stołów dla publiczności potrwa do godziny 13:00
5. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród nastąpi po godzinie 13:00
§9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia przygotowanych stołów.
3. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.

Wszystkie pytania nieobjęte zasadami regulaminu prosimy nadsyłać do:

(k.ciesielska@zsp2wagrowiec.pl lub n.bialaszczyk@zsp2wagrowiec.pl)
2

