GMINA CZYŻE

I Edycja Konkursu na
Najlepszą Świetlicę Wiejską
w Gminie Czyże
Wójt Gminy Czyże organizuje
I edycję konkursu pod hasłem:

„NAJLEPSZA ŚWIETLICA WIEJSKA I INICJATYWA
MIESZKAŃCÓW”
Założenia ogólne:
Konkurs polega na ocenie wyglądu wewnętrznego i zewnętrznego świetlic oraz zaangażowaniu
mieszkańców w ich funkcjonowanie. Ocenie poddaje się przedstawione materiały z działalności świetlicy za
okres: od 01 września 2018 do 31 maja 2019 roku.
Opiekunowie świetlic wiejskich zainteresowani wzięciem udziału w konkursie proszeni są o odbiór karty
zgłoszeniowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach, pokój nr 11, telefon 85 68135 31.
Powołana przez organizatora konkursu Komisja wyłoni dwie świetlice do wyróżnienia sprzętem
ufundowanym przez Wójta Gminy Czyże.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Czyże.
2. Konkurs jest otwartym konkursem dla wszystkich świetlic i klubów wiejskich z Gminy Czyże ( z
wyłączeniem świetlicy wiejskiej w Czyżach ) i jest wolny od wszelkich opłat.
3. Tematyka konkursu pt. „Najlepsza świetlica wiejska i inicjatywa mieszkańców”.
Konkurs polega na ocenie:
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- zagospodarowania zewnętrznego świetlicy zrealizowanego z inicjatywy i przy wsparciu mieszkańców oraz
ładu i estetyki najbliższego otoczenia,
- wyglądu wewnętrznego świetlicy, wystroju i estetyki wnętrz zrealizowanych z inicjatywy gospodarza
świetlicy przy wsparciu mieszkańców,
- dodatkowe wyposażenie zakupione ze środków finansowych pozyskanych z dodatkowych źródeł ( innych
niż samorządowe ) ,
- zaangażowania mieszkańców w funkcjonowanie świetlicy (wspólna organizacja imprez, spotkań,
zawodów, warsztatów, itp.),
- właściwego zarządzania i organizacji pracy świetlicy oraz dokumentowania działalności ( np. zdjęcia,
kronika, księga gości , itp. ),
- dodatkowych materiałów przedstawionych z działalności świetlicy za okres:
od 01 września 2018 do 31 maja 2019 roku.
5. Karty zgłoszeniowe można pobierać w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach, pokój nr 11 lub na stronie
internetowej www.ugczyze.pl
Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach lub wysłać na
adres: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, 17-207 Czyże 98.
W przypadku nadsyłania kart zgłoszeniowych należy na kopercie umieścić dopisek:

„I Edycja konkursu na Najlepszą Świetlicę Wiejską w Gminie Czyże”.
6. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażania
zgody na przetwarzanie danych do celów związanych z promocją Gminy Czyże.
7. Komisja konkursowa spośród wszystkich zgłoszeń wyłoni dwie świetlice wiejskie do wyróżnienia
sprzętem ufundowanym przez Wójta Gminy Czyże.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2019 r. podczas Festynu KUPALINKA
w Leniewie.
9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach, pokój 11, pod
numerem telefonu 85 68 135 31.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w regulaminie.
11. Zwycięskie świetlice opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Czyże www.ugczyze.pl.

WÓJT
GMINY CZYŻE
Jerzy Wasiluk
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GMINA CZYŻE

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu pt.
„Najlepsza świetlica wiejska i
inicjatywa mieszkańców”

KARTA ZGŁOSZENIA
na konkurs pt.
„NAJLEPSZA ŚWIETLICA WIEJSKA I INICJATYWA MIESZKAŃCÓW”
1. Nazwa placówki: ……………………………………………………………………………………………………………..…………..

2. Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko gospodarza placówki: …………………………………………………………………………………………

4. Imię i nazwisko sołtysa/ przewodniczącego rady sołeckiej:…………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Najlepsza świetlica wiejska i inicjatywa mieszkańców” i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu przez Wójta Gminy Czyże,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.

…………………………………………………….

……………………………………………

( podpis sołtysa lub przewodniczącego

( podpis gospodarza placówki )

rady sołeckiej )

………………………….. , dnia …………………………………
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