
ZARZĄDZENIE Nr 236/05

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

z dnia 5 grudnia 2005r

w sprawie: ogłoszenia Konkursu Bożonarodzeniowego na najładniejszy wystrój

świąteczny na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 17 i 18  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam Konkurs Bożonarodzeniowy  na najładniejszy wystrój świąteczny na terenie

Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 2

Do przeprowadzenia konkursu powołuję komisję w składzie:

1. Zdzisław Kuźniak - przewodniczący komisji

2. Grażyna Czyż - członek

3. Dorota Cygan - członek

4. Joanna Piwowarczyk - członek

§ 3

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady i kryteria określone w „Regulaminie

Konkursu Bożonarodzeniowego na najładniejszą i najefektowniejszą dekorację świąteczną na

terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec”, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

§ 4

Najładniejsze dekoracje zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami.

§ 5

Na nagrody została przewidziana kwota w wysokości 1000,00 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr inż Andrzej Mikulski



Załącznik Nr l

Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego na najładniejszy wystrój świąteczny na

terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest wybór najciekawszej i najefektowniejszej świątecznej dekoracji domów i

ich otoczenia.

Konkurs w swoich założenia ma zachęcić mieszkańców do podkreślenia radosnego,

świąteczno-noworocznego nastroju poprzez okolicznościowe iluminacje świetlne oraz

ekspozycje innych elementów dekoracyjnych, a także promocję Gminy.

II. Założenia konkursu

1.Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec .

2. Nadzór merytoryczny sprawuje referat - Zarząd Komunalny.

III. Organizacja i przebieg konkursu

1.Komisja konkursowa dokona objazdu w okresie od 27 grudnia 2005r do 10 stycznia 2006r.

w godzinach wieczornych wszystkich miejscowości na terenie Gminy.

2.Komisja dokona wizualnej oceny dekoracji świątecznych oraz wyłoni zwycięzców.

3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniowym numerze Gazety Ogrodzienieckiej oraz w BIP

UMiG

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie odbioru nagród.

IV. Kryteria oceny

xogólne wrażenie estetyczne i atrakcyjność zaprezentowanych elementów  - ocena

w skali od 1do 5 pkt

xozdoby efektowne nocą , ocena w skali od 1do 5 pkt

xnawiązanie do tradycji, ocena w skali od 1 do 5 pkt


