REGULAMIN
PRZEGLĄDU TRADYCJI BOŻONARODZENIOWYCH
„ PRZY WIGILIJNYM STOLE ”
1. Organizator : Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach.
2. Cele przeglądu :
- zaprezentowanie mieszkańcom i turystom bogatych tradycji zwyczajów
związanych z obchodami Bożego Narodzenia oraz zachęcanie do ich
podtrzymywania,
-promowanie twórczości ludowej i rękodzielnictwa artystycznego,
-wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami,
-promowanie lokalnej przedsiębiorczości, umożliwienie sprzedaży produktów
lokalnych podczas imprezy.
3. Miejsce i czas trwania :przegląd odbywać się będzie w pierwszą lub drugą niedzielę
grudnia w godz. Od 15:00 do 19:00 w hali sportowej przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2.
4. Udział w Przeglądzie :
- w Przeglądzie mogą uczestniczyć Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa
dolnośląskiego. Liczba reprezentantów Koła może wynieść max. 12 osób,
-udział w Przeglądzie należy zgłosić poprzez wypełnienie karty zgłoszenia
i odesłanie na adres : Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach
Pl. A. Mickiewicza 2
57-211 Ciepłowody
w terminie do 15 listopada danego roku kalendarzowego
- z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na hali sportowej, o udziale w Przeglądzie
decydować będzie kolejność zgłoszeń. Koła zostaną powiadomione o udziale
telefonicznie. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udział
w imprezie ,Koła zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie Organizatora.
5. Zasady Przeglądu :
- Koła biorące udział w Przeglądzie zobowiązane są do przygotowania :






Tradycyjny stół bożonarodzeniowy, na którym znajdą się potrawy, dekoracje
i inne produkty oraz prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt
Bożego Narodzenia
Choinkę przyozdobioną własnoręcznie wykonanymi dekoracjami i ozdobami
Występ wokalny (jedna kolęda/pastorałka)
Jedną potrawę – skarb regionu -do degustacji Jury . Pozostałe potrawy
na stole wigilijnym do degustacji dla wszystkich odwiedzających Przegląd ,
głosy których wezmą udział w wyborze najlepszej potrawy.

6.Ocena :
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny :
-stołów-wybierając zwycięzcę , który otrzyma symboliczną Złotą Łyżkę

- choinek- wybierając zwycięzcę , który otrzyma symboliczną Złotą Choinkę
-występów wokalnych - wybierając zwycięzcę , który otrzyma symboliczny Złoty
Dzwoneczek
-Nagroda publiczności : Złota Gwiazdka
Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
Wszystkie Koła biorące udział w Przeglądzie otrzymują pamiątkowe dyplomy
oraz jednakowe nagrody rzeczowe za udział w Przeglądzie. Koła nie otrzymują nagród
pieniężnych ani zwrotu kosztów dojazdu.
7. Uwagi :
- niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Przeglądu
- zgłoszenie udziału oznacza akceptację warunków regulaminu
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
-udział zespołu KGW w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na nieodpłatne prawo zapisu i rejestracji występu oraz przetwarzanie danych
osobowych członków koła na potrzeby Przeglądu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach
Tel. 509 791 690 lub email : gokip@cieplowody.pl

