
Zarządzenie nr OR.I.0050.112.2016 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 23 sierpnia 2016 r.  
 

 

w sprawie ogłoszenia Regulaminu konkursu „Bajki z mojego dzieciństwa”. 
 
 

Na podstawie §3 ust. 2, §4 ust. 1 i §5 ust. 1 uchwały nr XXIII/195/2008 z dnia 6 

sierpnia 2008 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. 

nr 60, poz. 1789; z  2012 r. poz. 461), zarządza się co następuje: 
 

 

§ 1 Ogłaszam konkurs na „Bajki z mojego dzieciństwa”, którego regulamin stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 Powołuję komisję konkursową w składzie: 

 

Przewodniczący Komisji – Katarzyna Lindhorst; 

Członek Komisji – Sabina Niewianda; 

Członek Komisji – Kornelia Stobrawa; 

Członek Komisji – Krystian Kubilas. 

 

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 



  

Regulamin konkursu  
„Bajki z mojego dzieciństwa” 

 

I. Informacje ogólne 

1. Konkurs obejmuje wybór najciekawszej artystycznej aranżacji dotyczącej bajek 

literackich i telewizyjnych sprzed lat. 

2. Dopuszcza się zarówno prezentację aranżacji artystycznej w formie wozu 

korowodowego lub w formie grupy osób tworzących artystyczną aranżację, 

nawiązującą do tematyki konkursu.  

3. Aranżację należy zaprezentować podczas korowodu dożynkowego, w dniu 11 

września 2016 r. w Gogolinie.  

4. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gogolina. 

 

II. Cele konkursu 

1. Zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz wzmocnienie jej więzi z miejscem 

zamieszkania. 

2. Wzmocnienie spoistości społecznej. 

3. Promocja walorów wsi oraz lokalnych grup działania. 

4. Promocja sołectw, stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania.  

5. Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej. 

6. Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu. 

7. Przekazanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu, dbanie o tożsamość, dobry 

wizerunek oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji i obyczajów. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs odbędzie się podczas barwnego dożynkowego korowodu, 11 września 2016 

r. w Gogolinie.  

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu. 

3. Konkurs skierowany jest do organizacji działających na terenie Gminy Gogolin: 

sołectw, zarządów dzielnic, stowarzyszeń, lokalnych grup działania, bibliotek, 

świetlic oraz nieformalnych grup mieszkańców. 
4. Udział w konkursie powinien być poprzedzony zgłoszeniem uczestnictwa, którego 

można dokonać telefonicznie do dnia 8 września br., tel. 77 40 76 834 lub przesłać e-

mailem na adres kl@gogolin.pl. Organizacje, które nie zgłoszą reprezentanta w 

określonym terminie, nie będą podlegały ocenie. 

5. Ocena konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi podczas Dożynek Gminnych w 

Gogolinie.   

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska / 

nazwy organizacji i informacji o zwycięzcach konkursu, a także przetwarzania i 

udostępniania informacji, które są przedmiotem konkursu oraz umieszczanie ich w 

materiałach informacyjnych i promocyjnych organizatora oraz w mediach i Internecie. 

 

IV. Forma prezentacji 

1. Każda organizacja może zgłosić jedną formę prezentacji artystycznej aranżacji (wóz 

korowodowy lub grupa osób w pochodzie), która będzie podlegać ocenie przez 

komisję konkursową. 

2. Dopuszcza się różnorodną formę wykonania i zaprezentowania aranżacji artystycznej. 

 

 

 

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1106529,regulamin-konkursu-na-najlepsze-przebranie-kibica,id,t.html##
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1106529,regulamin-konkursu-na-najlepsze-przebranie-kibica,id,t.html##


 

V. Zasady przyznawania nagród 

1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Burmistrz Gogolina na podstawie rekomendacji 

komisji konkursowej. 

2. Decyzja Burmistrza Gogolina na podstawie sporządzonego protokołu komisji 

konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Burmistrz Gogolina przyzna nagrody rzeczowe za najlepszą prezentację „Bajek z 

mojego dzieciństwa”, która zostanie oceniona przez komisję konkursową.  

4. Organizator przeznacza na zakup nagród rzeczowych łączną pulę pieniężną w 

wysokości do 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 

5. Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

6. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół. 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas trwania Dożynek Gminnych w Gogolinie.  

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie: www.gogolin.pl. 

 

VII. Organizacja konkursu 

      Burmistrz Gogolina 

Urząd Miejski w Gogolinie 

ul. Krapkowicka 6 

47-320 Gogolin 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu. 

2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści 

Regulaminu konkursu. Pytania należy kierować do Krzysztofa Reinerta, pisemnie na 

adres e-mail: kr@gogolin.pl lub pod numerem telefonu 77 40 76 822. 

http://www.gogolin.pl/
mailto:kr@gogolin.pl

