
 
 

X Konkurs Wielkanocny 
 „Mazurek świąteczny MAMY i CÓRKI” 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizator 
Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń 
 
2. Cele konkursu 
 

 pobudzenie inwencji twórczej na płaszczyźnie kulinarnej 

nawiązującej do tradycji wielkanocnych z wykorzystaniem 

elementów ludowości i tradycji chrześcijańskich  

 rozwijanie otwartości na różne formy twórczości i kreatywności 

dzieci i dorosłych 

 integracja w czasie wspólnych działań i zacieśnianie więzi  

         w relacjach rodzinnych   

 prezentacja twórczości mieszkańców naszego regionu 
 
3. Treść pracy:  
 
a. mazurek ma być ciastem upieczonym, wykonanym i ozdobionym  
   wyłącznie jadalnymi składnikami 
    
b. ciasto może mieć dowolny kształt i rozmiar 
 

c. mazurek ma być wykonany wspólnie przez mamy i córki  
 
 
4. Warunki uczestnictwa 
 

 W konkursie mogą brać udział wyłącznie mamy i córki – 
niezależnie od wieku! 

 
 Każda para mama-córka/córki może dostarczyć na konkurs jeden 

mazurek 



 Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełnioną Kartę zgłoszenia 
– do pobrania na stronie Organizatora w zakładce Konkursy 

 
5. Kryteria oceny prac: 

 zgodność z tematem 

 oryginalność formy i dekoracji ciasta 

 pomysłowość w wykorzystaniu materiałów dekoracyjnych        

(wyłącznie jadalnych) 

 ogólne wrażenie estetyczne 
 
6. Termin i miejsce dostarczenia prac: 
    
     20 marca 2018 r. w godzinach 8.00 – 18.00  
     Wieluński Dom Kultury 
     ul. Krakowskie Przedmieście 5 
     98-300 Wieluń 
 
7. Przyznanie nagród 
 
W dniu 21.03.2018 r. Jury powołane przez dyrektora WDK dokona oceny 
prac i przyzna cenne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia autorkom 
najpiękniejszych mazurków.  
 
 
8.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród:  
 
   22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Wieluńskim Domu 
Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 5. 
Podsumowanie konkursu połączone będzie z nauką tańca 
ludowego, wystawą i degustacją mazurków konkursowych. 
 
Wyniki i fotorelacja z podsumowania konkursu zamieszczone będą na 
stronie www.wdkwielun.pl  i facebooku. 
 
9. Dodatkowe informacje w WDK pod nr tel.  43 843 86 40 
    Koordynator konkursu: Anna Macińska. 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 



X KONKURS WIELKANOCNY 
 

„Mazurek świąteczny mamy i córki” 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 
 

 
DANE AUTOREK PRACY 
 
1.Imię i nazwisko uczestniczek konkursu oraz wiek:  

 

MAMA…………………………………………………….……………………………….. 

 

CÓRKA/CÓRKI ……………………………………………………………………………. 

 

  ……………………………………………………………………………………………… 

 

2.Telefon kontaktowy………………………………………… 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w niniejszym zgłoszeniu przez Wieluński Dom Kultury (ul. Krakowskie 
Przedmieście 5,  98-300 Wieluń) w celach związanych z przeprowadzeniem  
i rozstrzygnięciem konkursu. Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że 
przysługuje mi prawo wglądu i ich edycji. 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Wieluński Dom 
Kultury na portalach społecznościowych i stronie internetowej 
www.wdkwielun.pl w celach promocyjnych. 
 
 
 
                                                                                          
                                                                  ………………………….……………………. …… 

                                                                  Data i czytelny podpis MAMY - Uczestnika Konkursu               
                    oraz opiekuna prawnego MAŁOLETNIEGO Uczestnika Konkursu  

 
 
 
 
                                                                     ..………………………….……………………….  
                                                                                                    Data i czytelny podpis CÓRKI 
                                                                                        -  PEŁNOLETNIEGO Uczestnika Konkursu  
 
  
 

                                                        
 


