Zarządzenie nr 49/14
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Biżuteria woskowa”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1
Ogłasza się konkurs pn. „Biżuteria woskowa" zgodnie z regulaminem, który stanowi załącznik
do zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. zarządzania projektami
i promocji gminy.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013
Załącznik
do zarządzenia nr 49/14
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Regulamin konkursu „Biżuteria woskowa”
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Pszczółki.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Organizacja imprezy promującej
lokalne tradycje pszczelarskie – Święta Miodu Pszczółkowskiego”.
3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej oraz z klas IV-VI szkoły
podstawowej, którzy przedłożą pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie.
4. Konkurs odbędzie się podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego w dniu 7 września
2014 r. w godz. 14:00 – 18:00 w Parku Lipowym w Pszczółkach.
5. Organizator zapewnia materiały do wykonania biżuterii i pomoc instruktora.
6. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość elementów biżuterii woskowej.
7. Zgłoszone prace nie będą zwracane.
8. Oceny zdjęć dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
9. Prace zostaną ocenione w kryteriach: ogólna estetyka wykonania prac (1-10 pkt) oraz
oryginalność i kreatywność pracy (1-10 pkt). Decyzje komisji są ostateczne.
10. Nagrody otrzyma 10 prac, które otrzymają najwyższą liczbę punktów. Wszyscy
laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
11. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców nastąpi dnia 7 września 2014 r.
podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego o godz. 18:00.
12. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Nie przewiduje
się składania żadnych odwołań.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celu promocji
organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
15. Informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu 58 682-94-60.

