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Regulamin konkursów Bożonarodzeniowych 
 

I. Organizator: 
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

 

II. Termin i miejsce: 
17 grudnia 2022 r., teren przy Bazylice Mniejszej w Legnickim Polu. 

• Godz. 13:00 – konkurs na Najpiękniejszą Chatkę z Piernika 

• Godz. 14:00 – konkurs na Najsmaczniejszy Barszcz z uszkami 

 

III. Cel konkursów: 

• kultywowanie i propagowanie tradycji świątecznych; 

• budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców gminy; 

• aktywizacja i integracja mieszkańców; 

• propagowanie tradycyjnych swojskich wyrobów; 

• wymiana doświadczeń kulinarnych oraz rękodzielniczych; 

• rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań okołoświątecznych oraz ludowych; 

• umożliwienie prezentacji wytworów pracy własnej; 

 

IV. Rodzaj konkursów i warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs „Najpiękniejsza Chatka z Piernika” 
Warunki uczestnictwa: 

a) konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla rodzin z gminy Legnickie Pole; 
b) karty zgłoszeniowe do konkursu można składać do 15 grudnia 2022 r. osobiście  w biurze GOKiS 

lub mailowo pod adresem gokis_lp@wp.pl;  
c) wykonane chatki należy dostarczyć w dniu 17 grudnia (sobota) o godz. 13:00 na teren imprezy w 

wyznaczonym przez Organizatora miejscu wraz z minimum trzema fotografiami potwierdzającymi 

etapy tworzenia chatki;  
d) chatki muszą nawiązywać do tradycji świąt Bożego Narodzenia; 
e) chatki muszą być dostarczone na stabilnej podstawie, platformie o maksymalnym wymiarze 

50x40; 
f) materiały użyte do wykonania oraz ozdoby chatki powinny w większości (min. 80%) być wykonane 

z pierników, biszkoptów, lukrów bądź innych jadalnych form; 
g) dopuszcza się użycie materiałów niejadalnych i sztucznych w celu urozmaicenia konstrukcji bądź 

udekorowania budowli; 
h) chatki, które nie spełniają powyższych kryteriów nie będą brały udziału w rywalizacji o podium; 
i) komisja oceni zgłoszone chatki i wyłoni trzy zwycięskie rodziny, dla których przewidziana jest 

nagroda pieniężna. 
 

2. Konkurs „Najsmaczniejszy Barszcz z Uszkami” 
Warunki uczestnictwa: 

a) w konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Legnickie Pole; 

b) karty zgłoszeniowe do konkursu można składać do 15 grudnia 2022 r. osobiście w biurze GOKiS lub 

mailowo pod adresem gokis_lp@wp.pl;  
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c) do konkursu należy dostarczyć minimum 12 szt. uszek oraz 0,5l barszczu; 

d) wykonaną potrawę należy dostarczyć w dniu 17 grudnia (sobota) o godz. 14:00 na teren imprezy  

w wyznaczone przez Organizatora miejsce wraz z minimum trzema fotografiami potwierdzającymi 

własnoręczne przygotowanie potrawy; 

e) potrawa powinna nawiązywać do tradycyjnej kuchni bożonarodzeniowej; 

f) komisja będzie oceniać przede wszystkim walory smakowe potrawy i wyłoni trzech zwycięzców, 

dla których przewidziana jest nagroda pieniężna. 

 

V. Zasady oceny konkursów: 
1. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. 
2. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie. 
3. Komisja dokonuje oceny punktowej w konkursie „Najpiękniejsza Chatka z Piernika” w oparciu 

o  kryteria: 

a) wykorzystanie jadalnych materiałów (0-5pkt); 

b) pomysłowość i technika – kolorystyka, kształt (0-5pkt); 

c) wykonanie – staranność i stopień trudności, zgodność z regulaminem (0-5 pkt); 

4. Komisja dokonuje oceny punktowej w konkursie „Najsmaczniejszy Barszcz z Uszkami” w oparciu 

o  następujące kryteria: 

a) smak czerwonego barszczu (0- 5 pkt);  

b) smak uszek (0-5 pkt); 

c) ogólne wrażenie smakowe potrawy (0-5 pkt); 

d) nawiązanie do tradycji kulinarnej  (0-5 pkt).  

 

 


