ZARZ1\DZENIE Nr 84 12014
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 25 listopada 2014

w sprawie ogtoszenia konkursu pn. "Kartka Bozonarodzeniowa"
i powotania komisji do oeeny prae.
Na podstawie art.30 ust.l, art.31 w zwi'!Zku z art. 7 ust.l pkt 8 i pkt 18 ustawy z dnia 8
marca 1990
zarz~dzarn,

0

samorz~dzie

gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z p6z.zm.)

co nastypuje:

§ 1. 1 Organizacjy konkursu na "Kartka Bozonarodzeniowa".
2. Zasady organizacji , przeprowadzenia konkursu okresla Regularnin
zal~cznik

do

stanowi~cy

zarz~dzenia.

§2. Powolujy Komisjy

Konkursow~

do oceny prac w ramach ogloszonego konkursu w

skladzie:
1. Renata Krawczyk -

Przewodnicz~ca

Komisji

2. Elzbieta Krauze - Sekretarz Komisji
3. Agnieszka Wisniewska - Czlonek Komisji
4. Renata Bilinska - Czlonek Komisji

§3. Wykonanie

zarz~dzenia

powierza siy Kierownikowi Wydzialu Edukacji Promocji

i Spraw Spolecznych.

§ 4.

Spor~dzil:

Zarz~dzenie

wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Sprawdzil pod wzglydem
fonnalno- prawnym

REGULAMIN KONKURSU

1.
Informacje 0 Organizatorze konkursu.
Organizatorem konkursu jest Urz~d Gminy
Sochocin, ul . Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
tel. 23 661 -80-25.
2.
Uczestnicy konkursu.

konkursie mog~ WZl~C udzial dzieci
ucz<yszczaj~ce do szk61 z terenu Gminy Sochocin
z klas III -VI.
3.
eel konkursu.
- rozwijanie tw6rczosci plastycznej dzieci
rozbudzanie zainteresowan tematyka swi~t
Bozego Narodzenia
- angazowanie dzieci w tw6rcze i aktywne
sp<ydzanie czasu wolnego
4.
Zasady konkursu.
a) Zadaniem
uczestnika
konkursu
jest
zaprojektowanie i samodzielne wykonanie kartki
bozonarodzeniowej ,
b) Technika wykonania prac: malowanie,
rysowanie, wycinanie. llustracje powinny bye
kolorowe mog~ bye wykonane w pionie lub
poziomie,
c) Przy wykonaniu kartki nalezy uwzgl<ydnie
techniczne mozliwosci zeskanowaniajej,
KaZda zglaszana praca powinna bye opisana
na odwrocie: nalezy wpisae imi<y i nazwisko
autora, klas<y i szkol<y do kt6rej ucz<yszcza,
e) W celu wzi<ycia udzialu w konkursie
i uzyskania statutu uczestnika konkursu nalezy:
wypelnie odr<ycznie fonnularz zgloszeniowy,
kt6rego wz6r stano wi
zal~cznik
nr
1.
do Regulaminu,
1) KaZdy uczestnik moze zglosie tylko jedn~
prac<y.
W

Termin
sposob
skJadania
prac
konkursowych.
a) Prace naleZy skladae do dnia 12.XII.20I4 r.
w sekretariacie Urz<ydu Gminy Sochocin ul.
Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydzial
Edukacji , Promocji i Spraw Spolecznych

II

KARTKA BoioNARODZENIOWA

II

pok6j nr 21. osobiscie lub pocztq (decyduje data
wplywu do urz<ydu),
b) Prace dostarczone po tenninie nie b<yd~
oceniane.
6.
Ocena prac.

a) Tylko te prace konkursowe, kt6re spelniaj~
powyzsze kryteria b<yd~ uczestniczyly w konkursie,

b)

Komisja konkursowa powolana przez
organizatora wyloni najpi<ykniejsze prace bior~c pod
uwag<y ich walory artystyczne ,oryginalnose,
nawi~anie do tradycji bozonarodzeniowej.

c) Autorzy prac przenosz~ na Organizatora
nieograniczone prawa autorskie do swoich prac.
W
tym
celu
uczestnik
sklada
stosowne
przez Rodzica lub
oswiadczenie, podpisane
Prawnego Opiekuna, zamieszczone na karcie
zgloszeniowej,
d) Organizator zastrzega sobie prawo powielania
dowolnej ilosci wybranych prac, poprzez ich druk
w okreslony przez siebie spos6b oraz publikacji
w SleCI Internet z zastrzezeniem ujawnienia
nazwiska autora w spos6b zwyczajowo przyj<yty.

7.
Nagrody.
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe za zaj<ycie
trzech pierwszych miejsc.
8.
Ogloszenie wynikow .
a) ogloszenie wynikow nast~pi 20.XlI.2014
podczas Jarmarku Bozonarodzeniowego 0 godz
10:30.
b) Wyniki konkursu zostan~ zamieszczone
na stronie internetowej gminy: www.sochocin.pl

5.

Serdecznie zapraszamy

