
ZARZ1\DZENIE N r ~h12015 
WO.JTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 pazdziernika 2015 r. 

W sprawle organizacji gminnego konkursu plastycznego 


pn. "Anioly, aniolki bozonarodzeniowe " i powolania Komisji Konkursowej 

do oceny prac. 


Na podstawie art. 33 ust.l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r. , poz.1515) zarz'!dza siy, co nastypuje: 

§ 1. 1 Organizacjy gmmnego konkursu plastycznego pn. " Anio/y, aniolki 

boionarodzeniowe" . 

2. Zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu okresla Regulamin stanowi,!cy 

zal'!cznik do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2 Do rozstrzygniycia konkursu plastycznego powolujy Komisjy Konkursow,! 

w skladzie: 

1. Renata Krawczyk- Przewodnicz'!ca Komisji 

2. Elzbieta Krauze- Sekretarz Komisji 

3. Agnieszka Wisniewska- Czlonek Komisji 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierza Sly kierownikowi Wydzialu Rozwoju 

Gospodarczego i Planowania Przestrzermego. 

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Wfr~J'tc;x,/ 
Andrzej ~ atowski 

Sporz,!dzil: 
Sprawdzil pod 

wzglydem formalno



Regulamin konkursu plastycznego IIAnioly, aniolki bozonarodzeniowe ll 

1. 	 Informaeje 0 Organizatorze konkursu. 
Organizatorem konkursu jest UrzCj.d Gminy 
Sochocin, ul . Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin 
tel. 23 661 -80-25. 

2. 	 Uezestniey konkursu. 
W konkursie mogCj. wziCj.e udzial dzieci i mlodziez 
z terenu Gminy Sochocin. 
Konkurs jest orgamzowany w czterech 
kategoriach: 

a) Przedszkolaki- prace plastyczne, 
b) Szkola Podstawowa klasyl-3; -prace 

plastyczne , 

c) Szkola Podstawowa klasy 4-6- praca 

przestrzenna - zawieszka na choinky, 

d) Gimnazjum- praca przestrzenna - zawieszka 

na choinky . 

3. 	 eel konkursu. 
Rozbudzanie zainteresowail artystycznych dzieci 
i mlodziezy oraz przyblizenie aniolajako jednego 
z symboli nadchodzCj.cych swiCj.t Bozego 
Narodzenia. 

4. Zasady konkursu. 
a) Zadaniem uczestnika konkursu jest 
samodzielne wykonanie pracy plastycznej lub 

przestrzennej. Temat pracy: "Anioiy, aniolki 

bozonarodzeniowe", 


b) Technika wykonania prac: prace plastyczne-

Jrmat A4, w pionie lub poziomie. Prace 


przestrzenne do 20 cm wysokosci w formie 

zawieszki .Organizator pozostawia uczestnikom 

dowolnose w wyborze techniki wykonywanych 

prac, 

e) Kazda zglaszana praca plastyczna powinna 

bye opisana na odwrocie: nalezy wpisae imiy i 

nazwisko autora, klasy i szkoly do ktorej 

uczyszcza, 

d) W celu wziycia udzialu w konkursie 

i uzyskania statutu uczestnika konkursu nalezy: 

wypelnie karty zgloszeniowCj., ktorego wzor 

stano wi zalCj.Cznik do Regulaminu, 


e) KaZdy uczestnik moze zglosie tylko jednCj. 

pracy. 


5. Termin spos6b skladania prae 
konkursowyeh. 

a) Prace nalezy skladae do dnia 19.XI.2015 r. 
w sekretariacie Urzydu Gminy Sochocin 
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, osobiscie lub 
pocztCj. (decyduje data wplywu do urzydu), 
b) Prace dostarczone po terminie nie bydCj. 

ocemane. 

6. Oeena prae. 

a) Tylko te prace konkursowe, ktore spelniajCj. 
powyzsze kryteria bydCj. uczestniczyly w konkursie, 

b) Komisja konkursowa powolana przez 
organizatora oceni prace pod wzglydem zgodnosci 
z tematykCj., estetyki wykonania i oryginalnosci, 

e) Autorzy prac przenoszCj. na Organizatora 
nieograniczone prawa autorskie do swoich prac. 
W tym celu uczestnik sklada stosowne 
oswiadczenie, podpisane przez Rodzica lub 
Prawnego Opiekuna, zamleszczone na karcie 
zgloszeniowej. 

7. Nagrody. 
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe za zajycie 

trzech pierwszych miej sc, w kazdej z czterech 

kategorii. Komisja Konkursowa zastrzega sobie 
prawo do nie przyznania cZysci nagrod lub 
do innego ich podzialu, w zalemosci od jakosci 

ilosci nadeslanych prac konkursowych 
w poszczegolnych kategoriach. 

8. Ogloszenie wynik6w . 
a) ogloszenie wynik6w nast~pi 5.XII.2015 

podezas Jarmarku Bozonarodzeniowego 
o godz. 11:30, 
b) Wyniki konkursu zostanCj. zamieszczone 

na stronie internetowej gminy: www.sochocin.pl . 

Serdeeznie zapraszamy do wzi~cia udzialu 
w konkursie! 



Zal~cznik . Do Regulaminu konkursu 
plastycznego pn " Anioly, aniolki 
bozonarodzeniowe" 

KARTA ZGLOSZENIOWA 

Zglaszam do konkursu plastycznego pn. "Anioly, aniolki bozonarodzeniowe" 

Imiy ....................... . . ... . ... ... ... .. . . 


Nazwisko.................................. . 


SzkolalPrzedszkole,* klasalgrupa* do kt6rej uczyszcza synJc6rka* 

Niniejszym oswiadczam, ze: 

1. 	 M6j synJc6rka* jest auto rem zgloszonej pracy i przyjmujy warunki Konkursu zawarte 
w Regulaminie. 

2. 	 Niniejszym przenoszy na Urz'ld Gminy w Sochocinie calos6 autorskich praw do pracy 
zgloszonej na konkurs, w tym prawo do wielokrotnego nieograniczonego terytorialnie 
i czasowo wykorzystania pracy na wszelkich polach eksploatacji w szczeg61nosci: 
w prezentacji na stronach internetowych i w publikacjach promuj'lcych Gminy 
Sochocin. 

3. 	 WyraZam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb 
Konkursu zgodnie z ustaw'l z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2014 poz. 1182 z p6in. zm.). 

miejscowos6, data 	 podpis rodzicalprawnego opiekuna 

* niepotrzebne skresli6 


