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Załącznik nr 1 

Regulamin Konkursu „Najciekawsza Marzanna” 

realizowanego w ramach imprezy plenerowej „Powitanie wiosny” 

w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, z siedzibą ul. Narutowicza 

64, 09-200 Sierpc, tel./fax. 24 275-28-83, 24 275-58-20. 

2. Konkurs odbywa się w dniu 21 marca  2013r. na terenie skansenu, ul. Narutowicza 64,  

09-200 Sierpc. 

 

§ 2 

Przedmiot i cele konkursu 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę i 

nawiązującej do tradycji ludowej (korpus Marzanny wykonany z siana lub słomy wsparty na 

drążku).  Prace winny nawiązywać do zmiany pór roku – odejścia zimy i nadejścia wiosny oraz 

wyobrażać nieszczęścia, choroby, zmartwienia nękające ludzi w okresie zimowym. Elementy 

zdobnicze mogą symbolizować czasy współczesne (np. złe oceny otrzymywane przez uczniów w 

okresie zimowym). Poszczególne elementy kukły muszą być odpowiednio połączone w celu 

uniknięcia rozpadu pracy podczas prezentacji. 

2. Cele konkursu: 

 nawiązanie do obrzędowości okresu wiosennego na Mazowszu 

 poznanie ludowych obrzędów związanych z pożegnaniem zimy i nadejściem wiosny 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni 

 pobudzanie aktywności twórczej  

 pogłębianie umiejętności plastycznych 

 

§ 3 

Uczestnicy 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do grup zorganizowanych (grup 

przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, grup z 

placówek edukacyjnych i kulturalnych). 

2. Grupa powinna liczyć co najmniej 3 osoby.  
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§ 4 

Warunki udziału 

 

1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego założeń. 

2. Samodzielne wykonanie przez uczestników kukły przedstawiającej Marzannę zgodnie z 

Regulaminem. 

3. Przytwierdzenie do pracy tabliczki zawierającej następujące informacje: nazwa 

przedszkola/szkoły/placówki, miejscowość, klasa, nazwisko opiekuna, ewentualnie – 

przedstawiciela grupy. 

4. Dostarczenie do siedziby Organizatora (MWM w Sierpcu, skansen) pracy przedstawiającej 

kukłę Marzanny w dniu 21.03.2013 r. w godz. 9:00 - 10:00. 

5. Udział w imprezie plenerowej „Powitanie wiosny” w dniu 21.03.2013 r. 

 

§ 5 

Przebieg konkursu 

 

1. Uczestnicy (lub opiekunowie uczestników) deklarują udział w imprezie plenerowej „Powitanie 

wiosny” z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 

24 275 28 83 wew. 36 i 37 lub mailowo (rezerwacje@mwmskansen.pl).   

2. W dniu imprezy w godzinach 9.00 – 10.00 uczestnicy dostarczają wykonaną kukłę Marzanny w 

wyznaczone miejsce (zespół karczemny) i zgłaszają do konkursu.  

3. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najciekawszych prac i 

wyłania  Laureatów Konkursu. 

 

§ 6 

Ocena prac 

 

1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

2. Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów: 

 Związek z tematem konkursu 

 Nawiązanie do zmiany pór roku 

 Estetyka wykonania pracy 

 Walory artystyczne pracy 

 Oryginalność 

 Trwałość  
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§ 7 

Zasady przyznawania nagród 

 

1. Komisja przyzna trzy miejsca (od I do III) oraz jedno wyróżnienie.  

2. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz  nagrody rzeczowe dla grupy. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 

§ 8 

Ogłoszenie wyników 

 

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy plenerowej 

„Powitanie wiosny” – 21.03.2013 r. 

2. Laureaci są zobowiązani do odbioru nagrody osobiście oraz złożenia deklaracji potwierdzającej 

odbiór nagrody.  

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do 

wiadomości na stronie www.mwmskansen.pl  w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w 

wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych 

przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;  umieszczenia danych w 

materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie  Organizatora; promocji konkursu 

lub idei konkursu. 

3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. 

4. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu. 

5. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.mwmskansen.pl. 

 

 


