REGULAMIN VIII PREZENTACJI
NAJPIĘKNIEJSZYCH STOŁÓW WIELKANOCNYCH
1. Organizatorzy
Organizatorami Prezentacji wielkanocnych są: Burmistrz Miasta i Gminy
Jaraczewo, Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie oraz KGW w Noskowie.
2. Udział w Prezentacjach
a) w prezentacjach mogą wziąć udział sołectwa, koła gospodyń wiejskich, rady
parafialne, wiejskie organizacje społeczne oraz inne grupy twórcze,
b) każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół
c) ilość osób w reprezentacji jest dowolna.
d) prezentacje nie mają charakteru konkursowego.
3. Cele
Celem Prezentacji jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych,
propagowanie zwyczajów regionalnych, prezentowanie wytworów wielkanocnych i
aranżacji stołów a także czerpanie radości z własnej pracy twórczej i możliwość
prezentacji w regionie.
Prezentacja Stołów Wielkanocnych, to okazja do podpatrzenia jak zgodnie z
tradycją przygotować wystrój stołu świątecznego: jak go udekorować, nakryć i
jakimi przysmakami staropolskiej kuchni zastawić.
4. Zadania
Uczestnicy mają za zadanie: przygotowanie stołu ( okrągły, nakryty białym
obrusem stół o wymiarach ø 150 cm zapewnia Organizator), na którym znajdą
się: symbole świąteczne tj. koszyczek ze święconką i palma, tradycyjne potrawy,
w tym wyroby lub wypieki wielkanocne, dekoracje, na przykład: stroiki, wzorzyste
pisanki, baranki, zajączki oraz świece,
- dodatkowo:
inne produkty, kompozycje kwiatowe z żonkili, tulipanów, bazi i brzozy, wiosenną
kolorową dekorację i prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt
Wielkiej Nocy, według pomysłu i uznania uczestników;
5. Elementy prezentacji
1. zawartość koszyczka, (powinna być zgodna z tradycją)
2. przygotowanie tradycyjnej wiązanki palmy wielkanocnej
3. właściwy dobór potraw
4. dekoracje świąteczne
5. nawiązanie do tradycji
6. pomysłowość aranżacji
7. estetyka nakrycia stołu
8. różnorodność prezentowanych produktów, dekoracji

6. Nagrody
Reprezentacje otrzymają nagrody za udział, w wysokości 200 zł,- na częściowe
pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem stołu.
7. Miejsce i czas trwania Prezentacji
9 kwietnia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w NOSKOWIE, w ramach Kiermaszu
Wielkanocnego.
- Od godz. 10.00 uczestnicy mogą zgłaszać się na miejsce prezentacji, skąd
zostaną odprowadzeni do wyznaczonego dla nich stołu.
- Czas na przygotowanie prezentacji od 10.00 do 14.00.
- Prezentacja stołów dla publiczności potrwa od godziny 14.00 do 16.00
- Degustacja 16.20 – 17.00
8. Zgłoszenia
Uczestnicy zobowiązani są zgłosić udział w Prezentacjach do 1 KWIETNIA
2017r. w biurze GOK w Jaraczewie, przy ul. Kolejowej 4 osobiście, telefonicznie
na numer GOK: 62 740 8032 lub mailowo na gok@jaraczewo.pl
9. Uwagi
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie,
- organizatorzy mają prawo wykorzystywać zdjęcia przygotowanych stołów do
celów promocyjnych,
- w przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z GOK.

