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Z/\ I U.ĄD ZJ'.N IL NR 20120 14 

WÓJI/\ GMI NY Il ABOSZFWO 

z dnia 2 1 marc~ 20 14 r 

II ' 'prawie powo/ania Komisji Konkur~owe/ 

Na pnd,taV\'ie art. 30 ust I ust<l W) ~. dnia 8 marca 19901' o s~mol'ządzi e gm inn ym 

(Dł..lJ . l. 2U 131' poz,594 L pó'i:n. zm) za rządzam co llast ~ pujc: 

§1 

Powoluję Komisję Konkursową do wy boru lameatów w ogloszonym w dniu 28 lutego 20 14r 

konkursie plastycznym ,.Skrzat Babosz" w nas t ępując ym sk ladzi e. 

I. 	 Malgorzaw I ~yd /.c wsb - Przewodnicząc y Komi sji Konkurso \Vej 


Anna Ziel ask iewicz - Sekretarz I( omi sj i 


3. 	 Monika Ci ska - Czlonek Komisji 

4. 	 Pio tr Lipió sk i - Czlonek Komisji 

§2 

Zadaniem Komi sji bydzic oce na l wybór lilurcatów Konkursu "Skrzat Babosz" oraz przyznanie 

I nagrody i trzech wyróznieli. 

§3 

Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem stanowiącym zulączn ik do nini ej szego zarządzenia. 

§4 

I(omisja zakolic!.)' prac.; w dniu ogl oszcnia wy ników kO llkll rs lI. 

§S 
Wykonanie zarządzenia po wierzam Sekrelill'zowi GJ)1in)'. 

§6 

Zarząd Ze nie ,,·chod l i w życ i e z dniem podpi sania. 



Regulamin Pracy Komisji Konkursowej 

konkursu plastycznego "Skrzat BABOSZ" 

§I 

I. 	 Niniej szy Regulamin okreś l a WBrullki , na jakich odbywa s ię ocena prac zło żo nych na 

konkurs plastyczny "Skrzat BA BOSZ". 

2. 	 Oceną prac zajmuj e si ę Komisja Konkursowa, powolana Zarządzeniem Nr 20/2014 Wójta 

Gmin)' Baboszewo. 

3. 	 Zadaniem Komi sji Konkursowej jest ocena prac konkursowych oraz wybór laureata

zwycięscy, trzech wyróżnieli i przyznanie nagród. 

§2 

Przy wyborze prac będą oceniane: 

a) zgodność tematyki i techniki procy z regul aminem konkursu, 

b) pomys·lowość i oryg inalne ujęci e tematu. 

c) samodz i e lność wy konani a. 

d) estetyka pracy 

§3 

I. 	 Komi sja Konkursowa nie n18 wgląd u w dane osobowe autorów prac do momentu 

rozstrzygni ęc ia Konkursu. Identyfik acja prac następuje w oparciu o przyznane numery 

po rządkowe. 

2. 	 Komi sja Konkurso wa wyloni szesnaści e najl epszyc h prac plas tyc znych s poś ró d n ad es ła n yc h 

na Konkurs tj: 

I) każdy Czlonek Komisji wy bierze po 4 prace. 

2) spośród 16 wybranych przez wszystkich członków Komisji prac do dalszego etapu k a żd y 

wskaże po 2 prace, które przejd ą do ści słego fjn alu. 

3) spo śród 8 prac I'malowych Komisj a w drodze punktacji od 1-8 ell a ka żdej pracy wyłoni 

zwycięzców tj. [ nagrodę i 3 wyróżnienia. 

4) karta oceny prac pl~ s t yc znyc h stanowi za l ącznik do niniejszego Regulaminu Pracy 

Komi sj i Konkursowej . 

1. 	 Wy bór zwyc i ęscy odbywa Si ę na pudst Cl wic przy/.nancj punktacji , wy~rywa praca z 

m~większą liczbą punktów, puzostałe prace zajmują kulejne miejsca zgodnie z przyznaną 

li czbą punktów. 

4. 	 Przyznane zostanie l miej sce oraz trzy wyróż ni e nia . 



5. 	 Jesl i dwie lub v,· ięcej pl'8C uzyskB t a ką sam ą punktacj ę, rozs trzygnięc ie od będ z ie s i ę 

IV wyniku glosowani a Czlonków Komisji Kon kursowej zwyklą więk szością glosów. 

W przypadku remisu decydującym będzi e glos Przewodni czącego Komisji. 

6. 	 Ko rni :;. ja zastrzega sobie prawo do doboru ubioru i zmia ny kolorystyczne Skrzata . 


§4 


Rozstrzygn i ęc i a po dj ęte przez Komi sję Konkursową są ostateczne i nie przysłu g uj e od nich 

od wołani e . 

§5 

Komisja dokona ocen y prac plastycznych w dniu 25 marca 20 J41'. 

§6 

Lista laurcHta wyróż ni o n yc h zostuni e opubl ikowana na stronie internetowej 

\\wlI'. !!J1l illn babo,zcllo.pl do dnia 28 marca 20 141'. 

http:wlI'.!!J1lillnbabo,zcllo.pl
http:Korni:;.ja


{, tldC/ lll k Nrll2(J l~ 

do R<!g.\l lamulH Pr,K', "()LlI!'>.!1 Konhllr~o\\'cJ 

"\l llk (lr~lI pl'hl)"cl.m'gl) "ih.r;al . I~Ą Ii()~1 

Karta oceny prac plastyu_nych 

--TNr identyfikacyjn y Liczba przyznanych 
pracy konkursowej punktów 

+

1 -t-

Czlonek l(o l1l isji przyznaje każd ej pracy od J -8 punkt ów. 

Data i podpis Czlonka Komi sji Konkursowej 


