
ZARZf\DZENIE Nr ORG.00SO.41.2019 
W ojta Gminy Baboszewo 

z dnia 6 czerwca 2019 roku 

w sprawie organizacji konkursu wiedzy 0 Gminie Baboszewo i Mazowszu 

Na podstawie art. 31 w zwiqzku z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r 

o samorzqdzie gminnym W6jt Gminy Baboszewo zarzqdza co nast~puj e : 

§1 

1. Oglasza si~ konkurs wiedzy 0 Gminie Baboszewo i Mazowszu". 

2. Ustaia si~ reguiamin konkursu stanowiqcy zalqcznik do zarzqdzenia. 

§2 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza s i~ Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§3 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Regulamin 

konkursu wiedzy 

Za!~cznik do Zarzqdzenia 
Nr ORG.00S0.41.2019 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 06 czerwca 2019r. 

o Gminie Baboszewo i Mazowszu 

§1. 
Postallowiellia ogolile 

1. Organizatorem konkursu wiedzy 0 Gminie Baboszewo i Mazowszu, zwanego dalej 
"Konkursem", jest Urzqd Gminy Baboszewo z siedzibq przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 
Baboszewo, zwane dalej "Organizatorem". 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach okreslonych niniejszym regulaminem i zgodnie 
z powszechnie obowiqzujqcymi zasadami prawa. 

3. Celem przyswiecajqcym konkursowi jest: 
1) wzmocnienie poczucia tozsamosci regionalnej , 
2) ksztaltowanie wi~zi emocjonalnej z " Malq Ojczyznq", 
3) zainteresowanie historiq regionu i jego zabytkami, 
4) inspirowanie w odkrywaniu ciekawych pod wzgl~dem przyrodniczym, krajobrazowym 

miejsc w Gminie Baboszewo i wojew6dztwie mazowieckim. 

§2. 
Uczes[nicy 

1. Konkurs skierowany jest dla uczestnik6w imprezy plenerowej "Powitanie Lata 2019" 
w Baboszewie. 

2. W konkursie nie mogq brae udzialu pracownicy Urz~du Gminy w Baboszewie. 
3. Uczestnikami mogq bye osoby pelnoletnie i niepelnoletnie. 
4. W przypadku os6b niepelnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka na jego udzial w konkursie. 
5. Pytania Sq takie same dla wszystkich uczestnik6w konkursu. 
6. Do konkursu moze zglosie si~ maksymalnie 20 os6b. 

§3. 

Zasady konkursu i warunki uczestnictwa 

1. Do konkursu b~dzie mozna zglosie s i~ w trakcie trwania imprezy "Powitanie Lata 2019". 
2. Zgloszenia do konkursu b~dq przyjmowane w punkcie informacyjnym przez osoby pelniqce 

dyzur w punkcie. 
3. Godziny przyjmowania zgloszen b~dq podane do wiadomosci uczestnik6w konkursu przez 

Organizatora w dniu imprezy - ogloszenie b~dzie przekazywane za posrednictwem 
konferansjera . Czas przeprowadzenia konkursu uzalezniony b~dzie od przebiegu imprezy. 

4. Konkurs b~dzie przebiegal dwuetapowo: 
1) Etap I - Uczestnik zglasza swoj udzial wypelniaj qc formularz zgloszeniowy oraz 
wypelnia test wiedzy (pytania jednokrotnego wyborn oraz pytania otwarte) - uczestnicy 
niepelnoletni - zalqcznik nr 1 do regulaminu, osoby pelnoletnie - zalqcznik nr 2 do 
regulaminu 
2) Etap 1I - Pytania zadawane na zywo uczestnikom wylonionym z I etapu (pytania 
losowane przez uczestnik6w). Udzielenie dwoch bl~dnych odpowiedzi eliminuje uczestnika 
z dalszego udzialu. 



5. Organizator moze zrezygnowac z przeprowadzenia Etapu II lub zmienic jego form~. 

§4. 

Rozstrzygni~cie konkursu oraz wyb6r Laureat6w 
1. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powolana Komisja Konkursowa, zwana 

dalej "Komisjq". 
2. Komisja powolywana jest na okres trwania Konkursu i ulega rozwiqzaniu w dniu wr~czenia 

nagr6d laureatom. 
3. Decyzje Komisji Sq ostateczne i nie przysluguje od nich odwolanie. 
4. Do zadan Komisji nalezy w szczeg6lnosci przyj~cie zgloszen, ocena testu wiedzy oraz 

wylonienie os6b do drugiego etapu. 
5. Komisja przyznaje punkty w skali od 0 do 1 za kazdq odpowiedz. 
6. Do drugiego etapu przechodzq minimum trzy osoby, kt6re uzyskaly najwi~kszq ilosc 

punkt6w w tescie. 0 ostatecznej liczbie uczestnik6w drugiego etapu decyduje Komisja. 
7. Komisja zastrzega sobie prawo nie wylaniania zwyci~zc6w, jak i przyznawania miejsc ex 

equo. 
§ 5. 

N agrody i wyr6znienia 
1. Zwyci~scy otrzymajq nagrody rzeczowe. 
2. Informacje 0 laureatach Konkursu zostanq podane na stronie internetowej organizatora, 

profilu facebook oraz innych materialach promocyjnych. 
3. Wr~czenie nagr6d nastqpi w dniu 15 czerwca 2019 r. na imprezie plenerowej pod 

naZWq "Powitanie Lata 2019". 

§6. 
Postanowienia koncowe 

1. Udzial w konkursie jest calkowicie dobrowolny i bezplatny. 
2. Przystqpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie 11l11leJszego 

Regulaminu oraz wyrazenie zgody na publikacj~ imienia, nazwiska, wizerunku uczestnik6w 
na stronie internetowej Organizatora, profilu facebook oraz innych materialach 
promocyjnych. 

3. Zgloszenia do Konkursu pozostanq w zbiorach Urz~du Gminy w Baboszewie. 
4. Organizator zastrzega prawo odwolania konkursu, ograniczenia ilosci etap6w lub 

wprowadzenia innych zmian podyktowanych przebiegiem imprezy "Powitanie Lata 2019". 

WOYT 
mgr ini. BO'lf"USZ Pietrumws/;i 


