Zarządzenie Nr 28/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 25.04.2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów w ramach projektu API Festiwal
i ustalenia ich regulaminów
na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust 1 pkt 9 i18 ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446 ze zmianami )
zarządzam co następuje:
§1
W związku z realizacją projektu API Festiwal ogłasza się konkursy: NAJLEPSZY TANIEC
PSZCZÓŁ,

NAJLEPSZA

PSZCZELA

PIOSENKA,

NAJLEPSZE

PSZCZELE

UBRANIE.
§2
 Regulamin konkursu NAJLEPSZY TANIEC PSZCZÓŁ stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia.
 Regulamin konkursu NAJLEPSZA PSZCZELA PIOSENKA stanowi załącznik nr 2
do zarządzenia.
 Regulamin konkursu NAJLEPSZE PSZCZELE UBRANIE stanowi załącznik nr 3
do zarządzenia.
§3
Do przeprowadzenia konkursów, o których mowa w § 1, powołuję Komisję Konkursową
w składzie:
 Wioletta Toruńczak – podinspektor ds. kultury i sportu,
 Mariola Kupryciuk – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,
 Lucyna Juchniewicz – radna Gminy Pszczółki.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kultury i sportu
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 28/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 25.04.2017 r.

REGULAMIN KONKURSU
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PSZCZÓŁKI UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
„NAJLEPSZY TANIEC PSZCZÓŁ”
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Gmina Pszczółki, z siedzibą w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.
§2
CEL KONKURSU
Głównym celem konkursu jest:
1) Zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania talentów artystycznych,
2) Przybliżenie wiedzy pszczelarskiej,
3) Uczestniczenie w życiu kulturalnym gminy.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
którzy zapoznali się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia oraz wypełnili kartę
zgłoszenia do konkursu, która jest Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. Na udział
w konkursie uczestnika niepełnoletniego zgodę musi wyrazić prawny opiekun. Zgodę należy
dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia uczestnika na konkurs.
§4
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Udział w konkursie należy zgłosić w siedzibie Organizatora ul. Pomorska 20 w Pszczółkach
do dnia 2 czerwca 2017 r. do godz.15.00.
2. Podkład muzyczny uczestnicy konkursu organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

W przypadku korzystania przez uczestników Konkursu z nośnika CD/DVD należy
dostarczyć go do siedziby Organizatora najpóźniej do 2 czerwca 2017 roku wraz ze
zgłoszeniem.
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 5 czerwca 2017 r. w świetlicy Szkoły
Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 od godz. 9.40.
4. Kolejność prezentacji konkursowych ustala Organizator.
5. Finaliści konkursu przedstawią swój nagrodzony taniec podczas API Festiwalu 10 czerwca
2017r
§5
OCENA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1.

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie 3 osobowa komisja konkursowa powołana przez
Wójta gminy Pszczółki,

2.

Spośród uczestników komisja wyłoni finalistów, którzy zostaną nagrodzeni za miejsca na
podium, laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

3.

Komisja konkursowa może również przyznać wyróżnienia.

4.

Wyniki zostaną ogłoszone 8 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Pszczółkach.

5.

Finaliści konkursu przedstawią swój nagrodzony taniec podczas API Festiwalu 10 czerwca
2017 r.

6.

Decyzje Komisji konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
922) dla potrzeb konkursu.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie
w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Uczestnik biorący udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
do ich aktualizacji, uzupełniania i usuwania, poprzez przesłanie stosownego wniosku
w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego imienia
i nazwiska, a także wizerunku.

Załącznik nr 1 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „ NAJLEPSZY TANIEC PSZCZÓŁ”

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
________________________________________________________________________
2.
SZKOŁA (PODSTAWOWA, GIMNAZJUM)*,
KLASA (1, 2, 3, 4, 5, 6)*
___________________________________________________________________
3.
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / ADRES UCZESTNIKA
___________________________________________________________________
4.
NUMER TELEFONU
___________________________________________________________________
5.
PODPIS RODZICA (w przypadku osoby niepełnoletniej)

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zgłoszone w ramach niniejszego konkursu wykonanie nie zostało zgłoszone
w żadnym innym konkursie, nie było wcześniej publikowane, jest moim osobistym dziełem,
a prawa autorskie do niego przysługują wyłącznie mnie i nie są niczym ograniczone.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu „NAJLEPSZY
TANIEC PSZCZÓŁ”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych: imię, nazwisko, adres
zamieszkania - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2016
r. poz. 922) dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie przez
Organizatora.
………………………..
data

……………………………………………
czytelny podpis uczestnika

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 28/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 25.04.2017 r.
REGULAMIN KONKURSU
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PSZCZÓŁKI - UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
„NAJLEPSZA PSZCZELA PIOSENKA”
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Gmina Pszczółki, z siedzibą w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.
§2
CEL KONKURSU
Głównym celem konkursu jest:
1) Zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania talentów artystycznych,
2) Przybliżenie wiedzy pszczelarskiej,
3) Uczestniczenie w życiu kulturalnym gminy.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
którzy zapoznali się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia oraz wypełnili kartę
zgłoszenia do konkursu, która jest Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. Na udział
w konkursie uczestnika niepełnoletniego zgodę musi wyrazić prawny opiekun. Zgodę należy
dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia uczestnika na konkurs.
§4
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Udział w konkursie należy zgłosić w siedzibie Organizatora ul. Pomorska 20 w Pszczółkach
do dnia 2 czerwca 2017 r. do godz.15.00.
2. Podkład muzyczny uczestnicy konkursu organizują we własnym zakresie i na własny koszt
W przypadku korzystania przez uczestników Konkursu z nośnika CD/DVD należy

dostarczyć go do siedziby Organizatora najpóźniej do 2 czerwca 2017 roku wraz ze
zgłoszeniem.
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 5 czerwca 2017 r. w świetlicy Szkoły
Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 od godz.10:40.
4. Kolejność prezentacji konkursowych ustała Organizator.
5. Finaliści konkursu przedstawią swój nagrodzony utwór podczas API Festiwalu 10 czerwca
2017r.
§6
OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie 3 osobowa komisja konkursowa powołana przez
Wójta Gminy Pszczółki.
2. Spośród uczestników komisja wyłoni finalistów, którzy zostaną nagrodzeni za miejsca na
podium; laureat otrzyma nagrodę rzeczową.
3. Komisja konkursowa może również przyznać wyróżnienia.
4. Wyniki zostaną ogłoszone 8 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Pszczółkach.
5. Finaliści konkursu przedstawią swój nagrodzony utwór podczas API Festiwalu 10 czerwca
2017r.
6. Decyzje Komisji konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
§7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
922) dla potrzeb konkursu.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie
w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Uczestnik biorący udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
do ich

aktualizacji, uzupełniania i usuwania poprzez przesłanie stosownego wniosku

w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie do publicznej jego imienia i nazwiska,
a także wizerunku .

Załącznik nr 1 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „ NAJLEPSZA PSZCZELA PIOSENKA”

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
________________________________________________________________________
2.
SZKOŁA (PODSTAWOWA, GIMNAZJUM)*,
KLASA (1, 2, 3, 4, 5, 6)*
___________________________________________________________________
3.
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / ADRES UCZESTNIKA
___________________________________________________________________
4.
NUMER TELEFONU
___________________________________________________________________
5.
PODPIS RODZICA (w przypadku osoby niepełnoletniej)

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zgłoszony w ramach niniejszego konkursu utwór nie został zgłoszony
w żadnym innym konkursie, nie był wcześniej publikowany, jest moim osobistym dziełem,
a prawa autorskie do niego przysługują wyłącznie mnie i nie są niczym ograniczone.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu „NAJLEPSZA
PSZCZELA PIOSENKA”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres
zamieszkania - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2016
r. poz. 922.) dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie przez
Organizatora.
………………………………
data

………………………………………
czytelny podpis uczestnika

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 28/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 25.04.2017 r.
REGULAMIN KONKURSU
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PSZCZÓŁKI - UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
„NAJLEPSZE PSZCZELE UBRANIE”
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Gmina Pszczółki, z siedzibą w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.
§2
CEL KONKURSU
Głównym celem konkursu jest:
1) Zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania talentów artystycznych i manualnych,
2) Przybliżenie wiedzy pszczelarskiej,
3) Uczestniczenie w życiu kulturalnym gminy.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
którzy zapoznali się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia oraz wypełnili kartę
zgłoszenia do konkursu, która jest Załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu. Na udział
w konkursie niepełnoletniego uczestnika zgodę musi wyrazić prawny opiekun. Zgodę należy
dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia uczestnika na konkurs.
§4
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Udział w konkursie należy zgłosić w siedzibie Organizatora ul. Pomorska 20 w Pszczółkach
do dnia 2 czerwca 2017 do godz. 15.00.
2. Prezentacja strojów odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017 r. w świetlicy Szkoły
Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 od godz.11:20.

3. Kolejność prezentacji konkursowych ustała Organizator.
4. Finaliści konkursu przedstawią swój nagrodzony strój podczas API Festiwalu 10 czerwca
2017r.

§5
OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie 3 osobowa komisja konkursowa powołana przez
Wójta Gminy Pszczółki,
2. Spośród uczestników komisja wyłoni finalistów, którzy zostaną nagrodzeni za miejsca na
podium; laureat otrzyma nagrodę rzeczową.
3. Komisja konkursowa może również przyznać wyróżnienia.
4. Wyniki zostaną ogłoszone 8 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Pszczółkach.
5. Finaliści konkursu przedstawią swój nagrodzony strój podczas API festiwalu 10 czerwca
2017 r.
6. Decyzje Komisji konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
922) dla potrzeb konkursu.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie
w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Uczestnik biorący udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
do ich

aktualizacji, uzupełniania i usuwania poprzez przesłanie stosownego wniosku

w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego imienia
i nazwiska, a także wizerunku.

Załącznik nr 1 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „ NAJLEPSZE PSZCZELE UBRANIE”

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
________________________________________________________________________
2.
SZKOŁA (PODSTAWOWA, GIMNAZJUM)*,
KLASA (1, 2, 3, 4, 5, 6)*
___________________________________________________________________
3.
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / ADRES UCZESTNIKA
___________________________________________________________________
4.
NUMER TELEFONU
___________________________________________________________________
5.
PODPIS RODZICA (w przypadku osoby niepełnoletniej)

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zgłoszone w ramach niniejszego konkursu wykonanie nie zostało zgłoszone
w żadnym innym konkursie, nie było wcześniej publikowane, jest moim osobistym dziełem,
a prawa autorskie do niego przysługują wyłącznie mnie i nie są niczym ograniczone.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu „NAJLEPSZE
PSZCZELE UBRANIE”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres
zamieszkania - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2016
r. poz. 922) dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie przez
Organizatora.
………………………………
data

………………………………………..
czytelny podpis uczestnika

