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REGULAMIN KONKURSU 

DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w 

Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5. 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.”Dziedzictwo Kulturowe” 

zorganizowanym na obszarze działania 14 gmin tj. Bielice, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Iosko, 

Kobylanka, Kozielice, Marianowo, Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard, Suchao, 

Warnice. 

2. Konkurs jest organizowany w zakresie działao animacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie 

na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działanie ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” objętego PROW  lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową 00003-6937-

UM1600011/16. 

 

III. CEL KONKURSU 

 

1. Podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji kulturowych poprzez rozbudzenie zainteresowania 

regionalną twórczością rękodzielniczą i kulinarną. 

2. Poszukiwanie dawnych wzorów, technik rękodzielniczych, przepisów kulinarnych oraz ocalenia 

ich od zapomnienia. 

3. Zwiększenie wśród społeczności lokalnej zainteresowania udziałem w realizacji LSR. 

4. Promocja dziedzictwa kulturowego. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnicy – osoby fizyczne, KGW, organizacje pozarządowe z obszaru 14 gmin-członków LGD. 

2. Kategoria - rękodzieło w tym podkategorie: koronkarstwo, hafciarstwo, płaskorzeźba, rzeźba, 

prace związane z obrzędami lub kulinaria w tym ciasta, potrawy, napoje. 

3. Tematyka: zarówno rękodzieło jak i kulinaria związane z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. 
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4. Zgłoszenia do 12 grudnia 2018 r. (środa) na formularzu nadesłanym do biura Stowarzyszenia 

pocztą lub osobiście na adres: Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 73-110 

Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5 lub e-mail wir-lgd@wp.pl. 

5. Każdy z uczestników może zgłosid w danej podkategorii t 1 pracę lub 1 potrawę. 

  

V. KRYTERIA WYBORU I NAGRODY 

Nagrody główne rzeczowe w każdej podkategorii zostaną wyłonione podczas głosowania przez 

uczestników spotkania (nie można głosowad na swoją pracę lub potrawę). 

Pozostałe nagrody rzeczowe przyznaje 3 osobowe jury, które ocenia prace i potrawy w kategoriach 

1. Zgodnośd  z tradycją 1-5 pkt 

2. Estetyka wykonania 1-5 pkt 

3. Pomysłowośd wykonania 1-5 pkt 

4. Smakowitośd w przypadku kulinariów 1 - 5 pkt 

VI.  INFORMACJE DODATKOWE 

Wszelkich informacji udziela biuro Stowarzyszenia ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, pok.311, 

tel. 91-578-43-78, e-mail wir-lgd@wp.pl 

 


