
Regulamin rodzinnego konkursu piękności 

„Miss Marzann” 
 

1. Organizator: 

Sołectwo Kania Polska  

Pracownia Ceramiki i Witrażu Mecholówka  ul. Szeroka 3a 05-140 Kania Polska  

Adres email : bzot@wp.pl lub  mecholowka @gmail.com nr Tel 502 519 950 

2. Cel: 

• odkrywanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

• stymulacja wyobraźni, 

• kształcenie twórczej postawy, 

• poszerzanie wiedzy z zakresu warsztatu rękodzieła  i wymiana doświadczeń, 

• stwarzanie możliwości wyrażania siebie przez artystyczne dzieła, 

• kształtowanie świadomego odbiorcy sztuki, 

• popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i dorosłych, 

• budowania więzi rodzinnych 

3. Uczestnicy konkursu:  

Mieszkańcy Miasta i Gminy Serock oraz Turyści odwiedzający gminę 

4. Tematyka: 

Tematem konkursu jest przedstawienie w formie przestrzennej kukły własnej wizji MARZANNY. 

Głównym celem konkursu, oprócz rozwijania wrażliwości estetycznej i twórczości plastycznej dzieci                    

i dorosłych, jest ukazanie relacji rodzinnych, wspólnego spędzania wolnego czasu na tle swojego miasta 

i gminy czy pogłębienie wiedzy o zwyczaju tworzenia i topienia Marzanny przedstawiając  zaklęte w 

formie kukły.  

• Przedmiot ma być wykonany w technice wyrobu ręcznego a do stworzenia wizerunku 

Marzanny mogą być przeznaczone tylko tworzywa naturalne, biodegradowalne a więc gałązki, 

patyki, trawy, słoma, naturalny sznur, konopne płótno, papier celulozowy np. toaletowy, 

bibuła, krepina itp. 

• Prace w których będą wykorzystane ubrania, tkaniny, materiały, tworzywa sztuczne bądź ich 

elementy, metale, plastiki i inne tworzywa nienaturalne nie będą kwalifikowane do udziału w 

Konkursie.  

• Do konkursu należy zgłaszać prace zbiorowe  wykonane w obrębie rodziny, prace indywidualne 

nie będą oceniane. 

5. Ocena prac: 

Komisja oceniająca, powołana przez dyrektora Pracowni Ceramiki i Witrażu Mecholówka , składać się 

będzie  z osób, posiadających wykształcenie w kierunku plastycznym.  

6. Terminy: 

Prace na konkurs należy dostarczyć do miejsca zbiórki – rondo przy sklepie w Kani Nowej 18 marca 

2017 r. o godz. 13.00, skąd w orszaku wszystkie Marzanny przemaszerują przez wieś.  

• Podsumowanie konkursu i wyniki ogłoszone będą dnia 18 marca 2017 r. po dotarciu  orszaku 

do Placu Sołeckiego oraz na FB sołectwa Kania Polska i stronie www.serock.pl  

• Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie tytułu Miss Marzann odbędzie się w Kani 

Polskiej dnia 18 marca 2017 r. na Placu Sołeckim przy ul Nadbużańskiej róg Szerokiej 

7. Opis prac 



Na miejscu zbiórki przy rondzie w Kani Nowej, każda Marzanna  zostanie zarejestrowana i otrzyma 

swój numer konkursowy. 

8. Uwagi końcowe: 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zm. 

Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach jak również 

fotografowania ich wraz z autorami w trakcie rozdania nagród.  

 

Konkurs zorganizowany pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Serock.  

 

Kontakt w sprawie konkursu: 

Bogusława Żaczkiewicz  sołtys wsi Kania Polska email bzot@wp.pl Tel 502 519 950 

  

 

 


