
REGULAMIN  „KONKURSU WIOSENNEGO” 
 

ORGANIZATOR: Szprotawski Dom Kultury 

                               ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa 

                               tel. 68 376 24 01 lub 500 202 218 

                               strona internetowa: www.szdk.pl    e-mail:szdk@szdk.pl  

 

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: 17.03.2021 r., do godz. 15.00 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 21.03.2021 r. podczas planowanego koncertu „Wiosna ach to ty”  

CEL:  

− przypomnienie dawnych zwyczajów ludowych związanych z okresem wiosennym,  

− pobudzenie twórczego potencjału i wyobraźni dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

 

REGULAMIN  

 

1. Przedmiotem konkursu są :  

Marzanny - Marzanna to kukła ze słomy o postaci kobiety, będąca symbolem zimy, śmierci, chorób i wszelkiego zła. 

Marzannę wynoszono w czwartą niedzielę Wielkiego Postu poza granice wsi, palono lub topiono. W niektórych regionach 

orszak dzieci niosących Marzannę obchodził z nią wszystkie domy we wsi. Marzannę nazywano też Śmiercichą, Moreną itp. 

Współcześnie zwyczaj ten przeniesiono na 21 marca, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. 
 

Gaiki - Gaik Zielony - zwany też Latem, Lateczkiem, Nowym Latkiem, Latorośkiem, Maikiem itp. to duża, zielona (często 

sosnowa) gałąź przybrana wstążkami, ozdobnymi wydmuszkami jaj, ozdobami z papieru itp. Wnoszono go do wsi i 

obchodzono z nim wszystkie domostwa. Zwykle czyniły to młode dziewczęta, za co otrzymywały od gospodyń jajka, słodkie 

bułki i drobne pieniądze. Często zwyczaj chodzenia z gaikiem odbywał się następnego dnia po wyniesieniu Marzanny 
 

 

2. Zasady udziału w konkursie: 

a. Konkurs jest otwarty. 

b. Konkurs przeprowadzony z podziałem na kategorie: 

• Twórcy indywidualni 

• Grupy  

 

c. Każdy uczestnik może wykonać zarówno Marzannę i Gaik (będą oceniane osobno) 

d. Marzanna i Gaik nie może być mniejsza niż 50 cm i nie większa niż 150 cm. 

e. Każda praca musi mieć dołączoną etykietkę zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę grupy. 

f. Każdy uczestnik może wykonać zarówno Marzannę i Gaik (będą one oceniane osobno).  

g. Uczestnik zobowiązany jest wraz z prośbą dostarczyć Kartę Zgłoszenia z podpisanymi zgodami. 

h. Prace będą oceniane przez Internautów oraz jury konkursowe powołane przez Dyrektora 

Szprotawskiego Domu Kultury.  

i. Głosowanie internetowe rozpocznie się 18.03.2021 roku od godz. 12.00 i potrwa do 20.03.2021 roku do 

godz. 12.00. Zwyciężą prace (Gaik i Marzanna) z największą ilością lajków. 

j. Prace można odebrać od 22.03. 2021 roku. Prace, które nie zostaną odebrane do dnia 26.03.2021 roku 

zostaną zniszczone. 

 

3. Nagrody: 

a. Oceny prac dokona także jury powołane przez Dyrektora Szprotawskiego Domu Kultury. 

b. Przewidujemy nagrody rzeczowe w każdej kategorii. 

c. Jury może dokonać innego podziału nagród oraz przyznać wyróżnienia. 

d. Nagrody będą wręczone podczas planowanego koncertu „Wiosna… ach to Ty” w dniu 21.03.2021 w 

Szprotawskim Domu Kultury. 
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