
IV Gminny Konkurs 
na „NAJPIEKNIEJSZĄ MARZANNĘ” 

Byczyna, 2018 r. 
 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.Organizatorem konkursu jest Burmistrz Byczyny oraz Ośrodek Kultury w Byczynie. 
2.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolnych, szkół 
podstawowych,gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz organizacji pozarządowych z terenu 
gminy Byczyna. 
 
Kategorie wiekowe: 

• Kategoria - Grupy przedszkolne 
• Kategoria - Szkoły podstawowe 
• Kategoria - Szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne 
• Kategoria - Organizacje pozarządowe  

 
3. Grupa przedszkolna, szkoła czy organizacja może dostarczyć tylko jedną Marzannę. 
4.W konkursie biorą udział tylko prace zbiorowe. 
 

II.  ZASADY KONKURSU 
 

1. Celem Konkursu jest wybór najoryginalniejszej Marzanny.  
2. Prace konkursowe powinnybyć przygotowane w formie kukły o wysokości 

minimalnej 1 metra. 
3. Każda przyniesiona Marzanna musi posiadać nazwę, opis jej cech 

charakterystycznych,oraz sposób wykonania. 
4. Praca zbiorowa winna zostać (trwale) podpisana, z podaniem: 

 
• Liczby osób wykonujących Marzannę 
•  Nazwą i adresem szkoły, klasy 
•  Tel. kontaktowym 

 
5. Wszyscy uczestnicy konkursu: grupy przedszkolne, szkoły, organizacje pozarządowe 

wezmąudział w uroczystym pochodzie ulicami miasta Pierwszego  Dnia Wiosny 
 21 marca2018 r., a następnie wezmą udział w uroczystym wypędzaniu zimy. 

6. Ocenie podlegają prace, które zostaną dostarczone do dnia 20 marca 2018 r.(wtorek) 
do godz.12:00.  

7. Miejsce dostarczenia prac konkursowych: siedziba Ośrodka Kultury w Byczynie,  
ul. Borkowska 1. 

8. Uczestnictwo w Konkursie – dostarczenie pracy konkursowej – jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy do prezentacji w mediach i materiałach 
archiwalnych Ośrodka Kultury w Byczynie. 

9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. 
10. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 



 
III. NAGRODY 
1.Autorzy nagrodzonych prac konkursowych otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne 
    lub rzeczowe. 
2.Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. (środa), podczas uroczystości 
związanych z obchodami PIERWSZEGO DNIA WIOSNY. 
 
IV. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. Regulamin Konkursu jest udostępniony w siedzibie organizatora: Ośrodek Kultury 
w Byczynie oraz na stronie internetowej: www.ok.byczyna.pl. 
 

2. Dokonując zgłoszenia do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na ustalone 
zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego 
postanowieniom. 

 
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę i upoważniają organizatora do przetwarzania ich  

danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji konkursu. 
 

4. Dodatkowych informacji udziela Iwona Sarnowska, tel. 535 73 06 29. 
 
 


