
                                        ZARZĄDZENIE nr 18/2016
                                         Wójta Gminy Wierzbinek
                                        z  dnia  7 kwietnia 2016 roku

        w  sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej zgłoszone prace plastyczne 
do konkursu pn.„W trosce o nasze bezpieczeństwo”  oraz przyjęcia regulaminu  jej 
działania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 
Z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

                                                            § 1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny zgłoszonych prac plastycznych  w składzie:
 

 Bożena Andrzejewska,
 Beata  Szczepankiewicz
 Jacek Musiał,
 Małgorzata Kozicka,

                                                           § 2

Komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych prac i wyłania najlepsze.

                                                           § 3

Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia.

                                                       § 4

Wykonanie  zarządzenia  powierza się pracownikowi ds. obronnych. 

                                                      § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.



                                                                             Załącznik nr 1 
                                                                                   do Zarządzenia Wójta Gminy
                                                                                   Wierzbinek nr 18/20156
                                                                                   z dnia 7 kwietnia 2016 r.
 

      Regulamin konkursu pn. „ W trosce o nasze bezpieczeństwo”

1. Konkurs w rozumieniu niniejszego regulaminu jest konkursem o charakterze 
artystycznym. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności służb 
ratowniczych, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, 
nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego
zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego 
rodzaju zagrożeń.

2. Zadaniem Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta gminy Wierzbinek 
jest:

- ocena prac pod względem plastycznym oraz zgodności z tematyką konkursu,
- ustalenie wyników,
- sporządzenie protokółu i przesłanie go wraz z pracami do komitetu  
  organizacyjnego szczebla  powiatowego,
- poinformowanie opiekunów lub nauczycieli o wynikach.

3. Zwycięzcy otrzymują nagrody.
4. Uczestnicy konkursu dokonując zgłoszenia wyrażają zgodę na publikowanie kopii  

prac  i używanie ich do celów promocyjnych gminy Wierzbinek.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, 
przyznania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celu promocji 
przedsięwzięcia.


