ZARZĄDZENIE NR VI/100/2011
Wójta Gminy Dobroń
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniej udekorowaną posesję i zakład
w okresie Świąt Bożego Narodzenia w Gminie Dobroń

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.
142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.
777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281)) Wójt Gminy Dobroń zarządza, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs "Na najładniej udekorowaną posesję i zakład w okresie Świąt Bożego
Narodzenia w Gminie Dobroń".
§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Powołuje się Komisję Konkursową, w następującym składzie:
1). Robert Jarzębak
2). Monika Wolna
3). Wioletta Owczarz
4). Rafał Antoniak

-

Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr VI/100/2011
Wójta Gminy Dobroń
z dnia 17 listopada 2011

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY DOBROŃ
ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, tel. 43/ 67 72 130, fax. 43/ 67 72 679,
www.dobron.ug.gov.pl, e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl
organizuje konkurs na:
NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANĄ POSESJĘ I ZAKŁAD
W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W GMINIE DOBROŃ
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie pisemnej deklaracji.
Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082
Dobroń, I piętro, pok. nr 16, w godz.: pn 9:00-17:00, wt – pt 7:30 – 15:30, w kopercie z
napisem „KONKURS NA NAJŁADNIEJ UDEREKOWANĄ POSESJĘ I ZAKŁAD W
OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W GMINIE DOBROŃ".
Regulamin konkursu wraz z deklaracją można pobrać ze strony internetowej Urzędu
Gminy w Dobroniu www.dobron.ug.gov.pl, osobiście w Urzędzie Gminy w Dobroniu przy
ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, I piętro, pok. nr 16, w godz.: pn 9:00-17:00, wt – pt
7:30 – 15:30 lub u sołtysa.
Termin zgłoszeń konkursowych:
od 19 do 31 grudnia 2011 r.

Wójt Gminy Dobroń
/ - / Robert Jarzębak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr VI/100/2011
Wójta Gminy Dobroń
z dnia 17 listopada 2011

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANĄ POSESJĘ I ZAKŁAD
W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W GMINIE DOBROŃ
1. Organizator konkursu: WÓJT GMINY DOBROŃ
2. Cele konkursu
• Promocja Gminy Dobroń.
• Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających
pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki gminy.
• Poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i zakład.
• Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych posesji i zakładów w okresie Świąt Bożego
Narodzenia z terenu gminy Dobroń.
3. Uczestnicy:
• W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy
posesji i/lub zakładów położonych w granicach administracyjnych gminy Dobroń.
• W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.
• Przystępując do konkursu uczestnik deklaruje się, że wyraża zgodę na wszystkie
postanowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie
oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym:
 zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania,
 zgodę na publikację zdjęć i przekazanie praw autorskich
zdjęć na rzecz organizatora konkursu.
4. Tryb zgłaszania:
• Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa w konkursie.
• Deklarację można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Dobroniu
www.dobron.ug.gov.pl, osobiście w Urzędzie Gminy w Dobroniu przy ul. 11 Listopada
9, 95-082 Dobroń, I piętro, pok. nr 16, w godz.: pn 9:00-17:00, wt – pt 7:30 – 15:30 lub
u sołtysa wsi.
• Do deklaracji należy dołączyć 3 zdjęcia w formie papierowej lub cyfrowej.
Zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze obrazy posesji i/lub zakładu.
• Dokonując oceny Komisja Konkursowa, w uzgodnionym z właścicielem, współwłaścicielem
lub użytkownikiem terenu terminie, dokona wizytacji zgłoszonej do udziału w konkursie
posesji lub zakładu.
Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:
1. właściciela, współwłaściciela lub użytkownika posesji i/lub zakładu, (oraz ich pełnoletnie
dzieci),
2. osoby trzecie (ale tylko pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia
od osób wymienionych w pkt. 1).

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082
Dobroń, I piętro, pok. nr 16, w terminie od 19 do 31 grudnia 2011 r., w godz.: pn 9:00-17:00,
wt – pt 7:30 – 15:30, w kopercie z napisem „KONKURS NA NAJŁADNIEJ
UDEREKOWANĄ POSESJĘ I ZAKŁAD W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA W GMINIE DOBROŃ". Materiały nie będą zwracane.
5. Sposób realizacji Konkursu
• Oceny najładniej udekorowanych posesji i/lub zakładów w okresie Świąt Bożego Narodzenia
dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dobroń.
• Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszeń oraz dokumentacji pod względem
zgodności z regulaminem.
• Komisja oceniać będzie wizerunek posesji i/lub zakładu ze zdjęć oraz dokona oględzin
w terenie.
• Czas trwania konkursu: 19 - 3l grudnia 2011 roku
6. Kryteria oceny
Ocenie będzie podlegać ogólne wrażenie artystyczne, kolorystyka, pomysłowość i oryginalność
rozwiązań.

7. Nagrody
Dla zwycięzców konkursu nie przewiduje się nagród rzeczowych.
Nagrodą za zajęcie I , II i III miejsca w konkursie za najładniej udekorowaną posesję i zakład
będzie:
 dyplom wręczany podczas Koncertu Noworocznego organizowanego przez Gminę Dobroń
(termin koncertu - styczeń 2012 r.),
 zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy informacyjnej
oraz w lokalnej gazecie.

9. Terminy Konkursu
• 19 grudnia 2011 r. - rozpoczęcie konkursu: ogłoszenie i przyjmowanie deklaracji.
• 31 grudnia 2011 r. - zakończenie przyjmowania zgłoszeń.
• 2 - 13 stycznia 2012 r. - dokonanie oceny przez przedstawicieli Komisji.
• Koncert Noworoczny - ogłoszenie wyników

Dobroń, dnia 17.11.2011 r.

Sporządziła: Emilia Jardzioch
Inspektor ds. Unii Europejskiej i promocji gminy

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKRSU
NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANĄ POSESJĘ I ZAKŁAD
W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
W GMINIE DOBROŃ
-

Imię i nazwisko:

....................................................................................................................................................
-

Adres posesji i/lub zakładu:

....................................................................................................................................................
-

Numer telefonu, adres e-mail:

....................................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem właścicielem/ką lub współwłaścicielem/ką posesji i/lub zakładu położonej
w granicach administracyjnych gminy Dobroń. Zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu
konkursu oraz deklaruję zgodę na oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. Jednocześnie
zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora, na potrzeby konkursu,
w tym:
- zgodę na publikowanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania,
- zgodę na publikację zdjęć mojej posesji i/lub zakładu i przekazanie praw autorskich zdjęć na
rzecz organizatora konkursu.

_____________________________________________
data i czytelny podpis uczestnika

