
REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ MARZANNĘ 

Do ciebie szliśmy wiosno przez okrągły roczek/ przez dni króciutkie zimą i bardzo długie noce/ 

Do ciebie szliśmy wiosno i łatwo nam nie było/ Pokonać mrozy śniegi lecz to już się skończyło/ 

Nadchodzi w końcu ta pora radosna/ Już wiosna już wiosna już wiosna/ 

 

1.  Organizatorem konkursu jest Staszowski Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 6, 28 – 200 Staszów. 

2. Konkurs ma na celu: 

- zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych tradycją ludową, 

- zachowanie tradycji przywitania wiosny, 

- zaprezentowanie talentów artystycznych i pobudzenie wyobraźni plastycznej i technicznej, 

- rozbudzanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród społeczności lokalnej, 

- popularyzowanie twórczości artystycznej.  

 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej - KUKŁY MARZANNY, 

symbolizującej odchodzącą zimę i nawiązującej do tradycji ludowej.  Wielkość pracy: od 30 cm 

do 50 cm (nie licząc rękojeści do trzymania). Kukła powinna być wykonana z materiałów 

ekologicznych (np. słoma, siano, elementy drewniane, patyki, bibuła, papier, tektura itp.). 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie najoryginalniejszej marzanny. 

4. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni najpiękniejsze marzanny i przyzna 

zwycięzcom nagrody rzeczowe. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

5. Marzanny będą oceniane według następujących kryteriów: 

- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, 

- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych), 

- wkład pracy, 

- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).  

 

6. Prace konkursowe oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych:  

I kategoria – przedszkola 

II kategoria – szkoła podstawowa – kl. I – IV 

III kategoria – szkoły podstawowe  - kl. V – VIII 

IV kategoria –  szkoły średnie 

V kategoria – dorośli. 

 

7. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. W przypadku placówek oświatowych ilość 

wytypowanych do konkursu prac z jednego przedszkola lub szkoły jest ograniczona – 

maksymalnie 10 prac. 

 

8. Warunki udziału w konkursie: 

- zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja jego założeń, 

- samodzielne wykonanie przez uczestników kukły przedstawiającej marzannę zgodnie                                        

z regulaminem,  

- zapoznanie się z klauzulą informacyjną, 

- wypełnienie karty zgłoszenia, oświadczenia i klauzuli zgody oraz dołączenie do pracy 

konkursowej, 

 - dostarczenie do siedziby Organizatora pracy przedstawiającej kukłę marzanny do dnia 14 

marca 2022 r. do godz. 16.00 (ul. Parkowa 6, Staszów). Po tym terminie prace nie będą 

przyjmowane.  

 

9.  Przekazane prace przechodzą na własność Organizatora. SOK zastrzega sobie prawo                                                              

do eksponowania prac na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach związanych                                                

z działalnością, a także na wykorzystanie w celach reklamowych i promocyjnych. 

 

10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w pierwszy dzień wiosny - 21 marca 2022r. na 

stronie internetowej SOK , gdzie również zostanie podana informacja dotycząca odbioru nagród. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie                       

o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

 

Administratorem Pana/i Danych jest:                                             Staszowski Ośrodek Kultury 

                                                                                                      ul. Parkowa 6,28-200 Staszów 

 

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony                                          rodo@urbanowicz.net.pl 

Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe 

 (w przypadku braku wyznaczenia Inspektora, 

 należy podać dane Administratora):                                              

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:                                        Udziału w konkursie                                                

                                               „Najpiękniejsza Marzanna” 

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana                                   Udzielona przez Pana/Panią zgoda na 

danych osobowych jest:                                                                                  przetwarzanie danych 

 

Informacja o pr zekazywaniu danych do 

 innych podmiotów:                                              Pana/Pani dane nie są                                   

                  przekazywane innym podmiotom 

                 niewymienionym w przepisach prawa, za 

                    wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne 

            rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 

           81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych  

            z dnia 4 lutego 1994 roku. 

 

Okres przechowywania danych:             Pani/Pana dane będą przechowywane 

             zgodnie z zapisami o archiwizacji, dotyczących 

                realizacji konkursów, przeglądów i festiwali –

       kategoria archiwalna –A 

 

Ma Pani/Pan prawo do:                                1.dostępu do swoich danych oraz możliwość    

      sprostowania, 

              2.usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  

      swoich danych, 

             3.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

             4.przenoszenia danych, 

             5.cofnięcia wyrażonej zgody na    

      przetwarzanie  danych, 

             6.wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Podane przez Panią/Pana dane są:                                                              pobrane dobrowolnie 

 

Pani/Pana dane:                                          nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi               

          podejmowania decyzji ani profilowaniu. 

 

 

 

 

mailto:rodo@urbanowicz.net.pl


KARTA ZGŁOSZENIA 

Imię i nazwisko uczestnika:…………………………………………………...........…………… 

Instytucja zgłaszająca (nazwa) ………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)……………………..………………………………….. 

Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………………… 

Klasa:……………………………………………………………….…….……………………… 

Adres zamieszkania:………………………………………………………..……………….…… 

Kontakt (tel., email)……………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną i akceptuję wszystkie 

warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

 

 

.............................................................                 ......................................................................... 

Data            Imię i nazwisko 

 

              Jeśli osoba jest niepełnoletnia   

              Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

 

KLAUZULA ZGODY 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* w celach 

organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Staszowski Ośrodek 

Kultury, 28-200 Staszów, ul. Parkowa6. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, 

jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

 

 

.............................................................                 ......................................................................... 

Data            Imię i nazwisko 

 

              Jeśli osoba jest niepełnoletnia   

              Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


