
REGULAMIN 
II Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego  

„Wielkanoc z tradycją”  
 

Koszalin - 15.03.2018 r. 
 
I. Organizator Konkursu 
Organizatorek Konkursu jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach, dalej ZODR, Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice, NIP: 854-00-16-836. 

 
II. Termin i miejsce Konkursu 
Konkurs odbędzie się 15.03.2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.30, w Koszalinie przy ul. 
Władysława Andersa 34, w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Koszalinie. 
 
III. Cele Konkursu 
1. Zachowanie i promowanie tradycji oraz sztuki wykonywania palm i pisanek 

wielkanocnych. 
2. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji 

kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy. 
3. Propagowanie folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi oraz pogłębianie wiedzy 

na temat symboliki i znaczenia palmy, pisanki oraz wypieków wielkanocnych w 
obrzędowości ludowej. 

4. Stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na 
temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm, pisanek oraz 
przygotowywania wypieków wielkanocnych. 
 

IV. Warunki uczestnictwa  
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:  

1) „Pisanka”,  
2)  „Palma”,  
3)  „Wypiek wielkanocny”. 

2. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każda zainteresowana osoba z 
terenu Województwa Zachodniopomorskiego, za wyjątkiem pracowników 
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz członków 
ich najbliższych rodzin (tj. zstępnych, wstępnych, małżonków, rodzeństwa oraz ich 
zstępnych). 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest doręczenie czytelnie wypełnionego Formularza 
zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, do 02.03.2018 r. do 
Organizatora:  
1) osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach, Oddział w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, 75-215 
Koszalin albo  

2) mailem na adres: zodr.koszalin@poczta.internetdsl.pl, koszalin@odr.net.pl, załączając 
skan podpisanego formularza zgłoszeniowego albo 

3) faksem na numer 94 342 79 24; 
oraz dostarczenie zgłoszonej i wcześniej przygotowanej pracy konkursowej na miejsce 
Konkursu do godziny 9.00 w dniu 15.03.2018 r. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe, po jednej pracy w 
każdej z kategorii, o których mowa w niniejszym Regulaminie.  



5. Uczestnicy sami ponoszą wszelkie koszty udziału w Konkursie, w tym koszty dojazdu i 
zakupu produktów potrzebnych do wykonania pracy konkursowej. 
 

V. Przebieg Konkursu  
1. Oceny zgłoszonych prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 
2. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami, 

przyznając od 1 do 5 punktów za każde kryterium: 
 
1)  „Pisanka”  

a) wykorzystanie materiałów i technik tradycyjnych,  
b) kunszt wykonania, 
c) oryginalność.   

2) „Palma”  
a) wykorzystanie materiałów i technik tradycyjnych,  
b) kompozycja i kunszt wykonania,  
c) oryginalność.  

3) „Wypiek wielkanocny”  
a) wykonanie zgodnie z tradycją kulinarną,  
b) walory smakowe i estetyczne.  
 

3. Trzem uczestnikom z największą liczbą zdobytych punktów Organizator przyzna nagrody 
rzeczowe.  

4. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15.03.2018 r. podczas 
II Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego w Koszalinie.  

 
VI. Postanowienia końcowe 
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu przez uczestników.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 
3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala Organizator. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji materiałów związanych z 

niniejszym Konkursem oraz prezentowania wyników Konkursu. 
5. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach Oddziału w Koszalinie pod nr tel. 94 341 87 30. 
 
 


