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Zarządzenie Nr 74/2020 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia gminnego konkursu internetowego „Rodzinny konkurs 

wielkanocny - świąteczne dekoracje domu”  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1  pkt 18 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 

Wójt Gminy Michałowice ogłasza gminny konkurs internetowy „Rodzinny konkurs 

wielkanocny - świąteczne dekoracje domu”, zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik 

nr 1 do zarządzenia.  

 

§ 2. 

Zasady postępowania konkursowego „Rodzinny konkurs wielkanocny - świąteczne 

dekoracje domu” określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.  

 

§ 3. 

Ogłoszenie o konkursie podlega wywieszeniu na stronie internetowej www.michalowice.pl  
 

§ 4. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2020 

          Wójta Gminy Michałowice z 2 kwietnia 2020 r.  

 

OGŁOSZENIE O GMINNYM KONKURSIE INTERNETOWYM  

„Rodzinny konkurs wielkanocny - świąteczne dekoracje domu” 

 

 

Wójt Gminy Michałowice ogłasza gminny konkurs „Rodzinny konkurs wielkanocny - 

świąteczne dekoracje domu” 

 

 

Celem Konkursu jest: 
 

- Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych. 

- Rozwijanie kreatywności dzieci i dorosłych mieszkańców Gminy  

- Rozwijanie zdolności manualnych. 

- Wzmocnienie więzi rodzinnych. 

 

Konkurs adresowany jest do rodzin mieszkających na terenie Gminy Michałowice, dzieci oraz 

dorosłych. Prace konkursowe mają być wspólnym dziełem wszystkich członków rodziny. 

 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.michalowice.pl.  

 

W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody za I, II i III miejsce. 

Organizator przewiduje także wyróżnienia. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

www.michalowice.pl, w portalu społecznościowym facebook@UGMichalowice.   
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2020 

Wójta Gminy Michałowice z 2 kwietnia 2020 r.  

 

 

GMINNY KONKURS INTERNETOWY 
„Rodzinny konkurs wielkanocny - świąteczne dekoracje domu” 

 
Organizator: Gmina Michałowice 

 

REGULAMIN 
 

I. Cele konkursu:  

1. Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych. 

2. Rozwijanie kreatywności dzieci i dorosłych mieszkańców Gminy  

3. Rozwijanie zdolności manualnych wśród mieszkańców. 

4. Wzmocnienie więzi rodzinnych. 

 

II. Zasady przeprowadzenia konkursu:  

1. Konkurs adresowany jest do rodzin mieszkających na terenie Gminy Michałowice, dzieci 

oraz dorosłych. Prace konkursowe mają być wspólnym dziełem wszystkich członków 

rodziny. 

2. Uczestnicy konkursu mają wykonać własnoręcznie 2 propozycje dekoracji świątecznych 

domu. Mogą je wykonać dowolną techniką.  

3. Uczestnicy mają udokumentować swoje prace na zdjęciach, zarówno efekt - dekoracje, jak i 

proces tworzenia prac, tak by pokazać, że w ich tworzenie byli zaangażowani wszyscy 

domownicy.  

4. Przedstawiciel rodziny przesyła zdjęcia na w formacie jpg. na adres 

promocja@michalowice.pl, w tytule wpisując nazwisko rodziny zgłaszającej swoje prace 

oraz miejscowość zamieszkania. Zdjęcia należy podsyłać do 13 kwietnia 2020 r. włącznie.  

5. Przesłanie pracy na adres promocja@michalowice.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie przez 

organizatora konkursu danych osobowych uczestników (imienia, nazwiska, miejsca 

zamieszkania) oraz publikację ich pracy w celach wynikających z organizacji konkursu. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są 

w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronach www Urzędu Gminy 

Michałowice, jako Administratora danych. 

 

III. Ocena prac konkursowych:  

1. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  

2. Komisja konkursowa wyłoni 3 najbardziej kreatywne rodziny uczestniczące w zabawie. 

3. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, 

kompozycja, różnorodność stosowanych technik, walory artystyczne  
i estetyczne pracy oraz samodzielność wykonania.  

4. Zostaną przyznane trzy nagrody za I  miejsce; II miejsce; III miejsce 
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5. Laureaci otrzymują atrakcyjne zestawy upominków zawierające m.in gry planszowe, 

puzzle, książki, a także gadżety elektroniczne, jak głośnik bluetooth (I miejsce), 

słuchawki bezprzewodowe (II miejsce), opaska Smartband (III miejsce).  Laureaci o 

wynikach konkursu zostaną poinformowani pocztą mailową.  

6. Organizator przewiduje także wyróżnienia. 

 

IV. Postanowienia końcowe:  

1. Prace można przesyłać od momentu ogłoszenia konkursu do 13 kwietnia włącznie. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 kwietnia 2020 r.  

3. Zwycięskie prace i informacje o ich autorach zostaną zamieszczone na stronie 

www.michalowice.pl.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.  

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wizerunku, danych osobowych 

oraz informacji  o uczestnikach w mediach (tj. na stronie internetowej, w portalu 

społecznościowym facebook@UGMichalowice oraz w Gminnym Biuletynie 

Informacyjnym) w związku z udziałem w konkursie po otrzymaniu zgody opiekuna 

prawnego dziecka.  

7. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w 

regulaminie.  

8. Regulamin dostępny jest na stronie www.michalowice.pl 

9. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator.  

 

V. Skład komisji konkursowej: 

Pani Małgorzata Pachecka – przewodnicząca 

Pani Marta Ostaszewska  

Pani Agnieszka Rzewuska 

Pani Katarzyna Stygińska  

Pan Wawrzyniec Gerlach 

 

VI. Informacje: 

Urząd Gminy Michałowice, Referat Promocja i Polityki informacyjnej, al.  

Powstańców Warszawy 1, pokój 6, tel. 22 350 91 40  
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