
Regulamin Konkursu „Wiosenna aranżacja stołu” 

 I. Ogólne sprawy organizacyjne:  

1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu 

Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”  .  

2. Konkurs odbędzie się dnia w dniu 4 marca 2018r. w Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Strzyżewice w Piotrowicach podczas Forum Kobiet.  
 3. Celem konkursu jest:  

- prezentacja wiosennej dekoracji stołu 

- zapoznanie uczestników z zasadami nakrywania stołów 

- integracja mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” 

- promowanie rękodzieła oraz indywidualnych aranżacji  

 II. Warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”  

2. W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni lub grupy osób (zespoły 

konkursowe). 

3.  Jeden uczestnik lub jeden zespół konkursowy może zgłosić do konkursu jedną aranżację 

stołu. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest  dokonanie zgłoszenia do biura LGD „Kraina wokół Lublina” 

do dnia 28 lutego  telefonicznie (81 5323065 lub pocztą elektroniczną 

biuro@krainawokollublina.pl  

III. Zasady organizacji.  

1. Organizator konkursu zapewnia stoły o wymiarach 90 cm x 90cm dla każdego uczestnika. 

2. Elementy dekoracji stołu, obrusy, niezbędną zastawę itp. każdy uczestnik zapewnia we 

własnym zakresie.  

IV. Regulamin przeprowadzania konkursu:  

1.Czas trwania konkursu: Stoły należy zaaranżować w dniu 4 marca 2018r. w godz. od 13.00 

do 14.00.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do godz. 17.00  

2.Konkursowa aranżacja  powinna obejmować  nakrycie i udekorowanie stołu dla 2-4 osób.  

3.Ocena dokonana będzie w dniu 4 marca do godz. 17.00 przez co najmniej 3-osobową 

Komisję Konkursową  powołaną przez Organizatora .  
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4.Oceniane będą następujące elementy:  

- prawidłowy dobór zastawy stołowej; 

 - ułożenie zastawy zgodnie z przyjętymi zasadami; 

 - pomysłowość i oryginalność przy zastosowaniu elementów dekoracyjnych; 

 - zastosowania wybranych elementów dekoracyjnych nawiązujących do tematu 

przewodniego konkursu; 

- elegancja i estetyka stołu;   

-uwzględnienie naturalnych, ręcznie wykonanych ozdób. 

 5. Komisja Konkursowa przyzna nagrody: 

- za I miejsce bon podarunkowy o wartości 300 zł 

-za II miejsce bon podarunkowy o wartości 200 zł 

-za III miejsce bon podarunkowy o wartości 100 zł 

6. Dodatkowo Komisja może przyznać wyróżnienia. 

VI. W sprawie Konkursu należy kontaktować się z pracownikami bura LGD „Kraina wokół 

Lublina”, tel. 81 5323065 lub pocztą elektroniczną biuro@krainawokollublina.pl, lub 

osobiście: Biuro LGD „Kraina wokół Lublina” ul. Narutowicza 37/5 , 20-016 Lublin  
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