Or.0050.12..2016

Zarządzenie Nr 12/2016
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
z dnia 09.02. 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu plastycznego pt. „Nasi dzielni strażacy”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuję regulamin konkursu „Nasi dzielni strażacy” stanowiący załącznik nr
1 do zarządzenia,

§ 2. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1) Ilona Rybicka – Pełnomocnik Burmistrza -Przewodniczący Komisji,
2) Edyta Jasińska – członek Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego OSP RP w
Kowalewie Pomorskim
3) Barbara Niewidział- dyrektor MGOK- – Członek Komisji.
§ 3. Do zadań Komisji należy:
1) Wyłonienie laureatów konkursu zgodnie z regulaminem
2) Przygotowanie okolicznościowej wystawy.
§ 4. Komisję rozwiązuje się z dniem zakończenia wystawy,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski
Sporządziła K. Kowalska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr…12…./2016 Burmistrza Miasta
z dnia 09.02. 2016

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „NASI DZIELNI STRAŻACY”
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży działalnością Ochotniczych Straży
Pożarnych, uświadomienie występowania zagrożeń oraz nauka właściwego zachowania i
prawidłowego postępowania przy zagrożeniu pożarowym już od najmłodszych lat.

1.

Organizatorem jest samorząd gminy Kowalewo Pomorskie,

2.

Konkurs jest organizowany dla dzieci z placówek oświatowych z terenu gminy Kowalewo
Pomorskie w czterech kategoriach wiekowych:
- I – przedszkolaki
- II – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III
- III – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI
- IV- młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna,

3.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką na papierze formatu A4 lub A3.

4.

Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić metryczkę, która jest załącznikiem do
regulaminu,

5.

Prace należy złożyć za pośrednictwem dyrektora placówki oświatowej.

6.

Ostateczne prace należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim do 15
maja 2016r.

7.

Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

8.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Zjazdu Strażackiego w
dniu 18 czerwca br. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Plac Wolności 13 w
Kowalewie Pomorskim. Prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy. Wyniki konkursu
zamieszczone zostaną w czasopiśmie Goniec i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

9.

O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje trzyosobowe jury składające się z
reprezentacji straży pożarnej, samorządu gminy i animatora kultury.

10.

11.

Jury pod uwagę weźmie:
1.

umiejętność doboru tematu pracy,

2.

jakość wykonania,

3.

oryginalność.

Organizator przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej
kategorii.

12.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich do
potrzeb wydawniczych i promocyjnych Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Kowalewie
Pomorskim, o ile autor pracy nie zgłosi zastrzeżeń na metryczce.

13.

Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
Informacji udziela p. Karolina Kowalska – Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie.

