
Regulamin Konkursu na Najładniejszą Marzannę 
 

I. Organizator: 

Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16 64-050 Wielichowo 

 

II. Cel konkursu: 

- przybliżenie tradycji pożegnania zimy, 

- nawiązanie do tradycji ludowej, 

- zaprezentowanie talentów artystycznych i pobudzanie wyobraźni plastycznej, 

 

III. Technika: 

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, z materiału biodegrodawalnego: słoma, siano 

papier, bawełna, drewno, len, sznurek konopny. 

 

IV. Forma pracy: 

- kukła, kukiełka do wysokości ok. 30 cm 

 

V. Czas trwania: 

Kukły należy dostarczyć do siedziby Centrum Kultury w Wielichowie ul. Pocztowa 16 do dnia 17 

marca 2021 roku w godzinach otwarcia placówki wraz z podpisaną przez rodziców zgodą. 

 

VI. Uczestnicy: 

1.Uczestnikami konkursu mogą być dzieci 

2. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne. 

3.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu oraz na publikację 

imienia i nazwiska na stronach internetowych i na facebooku organizatora 

4.Uczestnik zrzeka się praw autorskich do wykonywanej pracy i tym samym wyraża zgodę na 

publikację swojej pracy. 

5. Organizator konkursu nie zwraca prac uczestnikowi konkursu. 

6. Uczestnik oświadcza, że prezentowana i wykonana praca jest jego autorstwa. 

 

VII. Kryteria oceny: 

I kategoria – przedszkola  

II kategoria - szkoły podstawowe (klasy I-III) 

 

VIII. Ocenie będzie podlegać: 

- zgodność pracy z tematem konkursu 

- pomysłowość 

- estetyka pracy 

- walory artystyczne 

 

IX. Zalecenia 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, z późn. zm.: Dz.U. z 2017, 

poz. 880) 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, 

promocji konkursu lub idei konkursu tj. umieszczenia danych w materiałach publikowanych 

przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora, 

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


