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Konkursy Bożonarodzeniowe
Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich województwa
lubelskiego do wzięcia udziału w dwóch konkursach
świątecznych na:
najładniejszą ozdobę piernikową,
najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy.

Pierwszy konkurs: „Piernikowe ozdoby świąteczne”

Czym pachną Święta Bożego Narodzenia? Przypisać można
im wiele aromatów, w których zapisane są nasze wspomnienia z dzieciństwa i rodzinne tradycje.
Jednym z nich jest zapach korzennych pierników i pierniczków, wypiekanych nie tylko jako słodki
poczęstunek dla gości ale także, aby stworzyć z nich piękne ozdoby domu i stołu na święta. Chcąc
wspierać kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, zapraszamy mieszkańców obszarów
wiejskich województwa lubelskiego do udziału w konkursie na najpiękniejsze „Piernikowe ozdoby
świąteczne”. Praca powinna być wykonana:
z ciasta piernikowego,
własnoręcznie,
z wykorzystaniem naturalnych surowców.
Celem konkursu jest wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej na terenie województwa,
upowszechnienie tradycji pieczenia świątecznych pierników oraz pobudzenie inwencji i wyobraźni
twórczej uczestników. Konkurs służy aktywizacji mieszkańców Lubelszczyzny oraz promocji
dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie
oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Dla laureatów przewidziano
nagrody: 30 zestawów promocyjnych województwa lubelskiego o wartości ok. 100 zł.

Drugi konkurs: „Lubelski stroik świąteczny”.

Magiczny czas przygotowań do Świąt Bożego
Narodzenia każdemu kojarzy się z miłością, spokojem i życzliwością do drugiego człowieka.
Świąteczną atmosferę podkreślają w naszym domu nie tylko tradycyjne potrawy przygotowywane
na świąteczne stoły, czy wypiekane z dziećmi pierniczki, ale przede wszystkim przyozdobione,
różnokolorowe ręcznie robione świąteczne stroiki pachnące świerkiem…. Konkurs głównie ma na
celu pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Stroiki można wykonywać z naturalnych
materiałów techniką rękodzielniczą. Komisja będzie brała pod uwagę kreatywność, estetykę,
precyzję i samodzielność wykonania wyrobu. Dla laureatów prac konkursowych przewidziano
nagrody w postaci: 30 zestawów zawierających lubelskie produkty tradycyjne oraz
ekologiczne o wartości 300 zł. Zgłoszenia do konkursów prosimy przesyłać do 16 grudnia
2020 r. na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin (z
dopiskiem: „Piernikowe ozdoby świąteczne” lub z dopiskiem: „Lubelski stroik świąteczny”).
Ogłoszenie wyników obu konkursów nastąpi do dnia 23 grudnia 2020 r. Organizatorem
konkursów jest Województwo Lubelskie, a wszelkich informacji dotyczących dwóch konkursów
udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:
tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802 e-mail: konkursy@lubelskie.pl
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