
1 

 

Regulamin konkursu „Najciekawsza Marzanna” 

realizowanego w ramach imprezy plenerowej „Powitanie wiosny w skansenie” 

w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

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

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

2. Konkurs odbywa się w dniu 21.03.2019r., 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 

jako symbol nieszczęść, chorób, zmartwień nękających ludzi w okresie zimowym. Elementy 

zdobnicze mogą nawiązywać do codziennych trosk współczesnych uczniów (np. złe oceny). 

Poszczególne elementy kukły muszą być połączone na tyle mocno, by Marzanna nie uległa 

zniszczeniu/uszkodzeniu 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, 

wychowanków placówek edukacyjnych i kulturalnych, a także rodzin).  

2. Grupa zgłaszająca pracę do konkursu powinna liczyć co najmniej 3 osoby.  

 

§ 4 

Warunki udziału   

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

2. Samodzielne wykonanie kukły – Marzannę w sposób wskazany w Regulaminie.  

3. Przytwierdzenie do pracy tabliczki zawierającej następujące informacje: nazwa 

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

przedstawiciela grupy.  
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4. Dostarczenie do siedziby Organizatora (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. 

Narutowicza 64) pracy przedstawiającej kukłę Marzanny w dniu odbywania się imprezy, 

21.03.2019r. w godz. 9:00–10:00, 

5. Udział w imprezie plenerowej „Powitanie wiosny” w dniu 21.03.2019r. 

 

§ 5 

Przebieg konkursu 

 

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

„Powitanie wiosny” z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, poprzez system 

rezerwacji. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (nr tel. 24 275 28 83 wew. 36, bądź 

37) lub mailowo (rezerwacje@mwmskansen.pl). 

2. W dniu imprezy, w godzinach 9.00–10.00 uczestnicy dostarczają osobiście wykonaną 

własnoręcznie kukłę – Marzannę na wyznaczone miejsce (zespół karczemny) i potwierdzają 

chęć udziału do udziału w konkursie, poprzez wpisanie się na listę uczestników. 

3. Każda praca otrzyma numer, po czym zostanie zaprezentowana w korowodzie Marzann. 

4. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych prac i 

wyłoni Laureatów Konkursu. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu imprezy, około godziny 11.00. 

 

§ 6 

Kryteria oceny prac 

1. Prace niezgodne z Regulaminem Konkursu nie będą oceniane.  

2. Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów: 

• zgodność z tematem konkursu, 

• nawiązanie do zmiany pór roku, 

• estetyka wykonania pracy, 

• walory artystyczne pracy, 

• oryginalność, 

• trwałość. 

 

§ 7 

Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja przyzna trzy miejsca (I, II i III) oraz jedno wyróżnienie.  

2. Zwycięskie grupy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 

§ 8 

Wręczenie nagród  

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

„Powitanie wiosny w skansenie” – 21.03.2019r. 
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2. Laureaci są zobowiązani do odbioru nagrody osobiście oraz złożenia pisemnego 

potwierdzenia jej otrzymania. 

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z rozstrzygnięcia konkursu a jego wyniki zostaną 

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

 

§ 9 

Klauzula informacyjna 

1) W celu realizacji konkursu Najciekawsza Marzanna (dalej konkurs) dane osobowe uczestników 

będą przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 

2) Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji i obsługi konkursu jest 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru 

Instytucji Kultury pod numerem 20/99, 

3) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt dpo@mwmskansen.pl, 24275 

28 83  

4) Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f), które są niezbędne do realizacji postanowień zawartych w 

Regulaminie konkursu oraz wykonania przez Administratora prawnie uzasadnionych 

obowiązków dla celów:  

− marketingowych, promocyjnych, reklamowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych 

związanych z przeprowadzeniem konkursu 

5)  Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania,   usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego, 

6)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieudostępnienie uniemożliwia udział w 

konkursie, 

7) Dane osobowe Administrator może przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi zawarł 

umowę na usługi marketingowe, reklamowe, techniczne np.: rozwijanie i utrzymanie systemów 

informatycznych i serwisów internetowych, z kancelariami prawniczymi, dostawcami usług 

pocztowych i kurierskich oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania 

danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora 

powołując się na stosowną podstawę prawną, 

8) Dane osobowe Administrator przetwarza przez okres wymagany przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, 

9) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz ich przetwarzanie nie będzie 

zautomatyzowane i nie będą podlegały profilowaniu, 

10) Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby 

chronić zgromadzone dane.  
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§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych 

praw autorskich oraz autorskich praw zależnych na rzecz Organizatora, w celu wykorzystania na 

polach eksploatacji 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, z późn. zm.: Dz.U. z 2017, 

poz. 880), tj.: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

2. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu. 

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

 

 

 

 

 

 


