ZARZ^DZENIE NR 79/15
STAROSTY SLAWIENSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2015 r.

\ sprawie powolania komisji do przeprowadzenia eliminacji powiatowych Ogolnopolskiego Konkursu
Plastycznego pod nazw$ ,,Zapobiegajmy Pozarom".
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzajizie powiatowym (tj. Dz.U z 2015 r.
poz. 1445) zarza_dzam co nastejmje:
§ 1. l.PowohiJs komisj^ do przeprowadzenia eliminacji powiatowych Ogolnopolskiego Konkursu Plastycznego
pod nazwaj ,,Zapobiegajmy Pozarom", w nastejpuja^cym skiadzie:
1) Pani Agata Witkowska - Naczelnik WydziaJu Edukacji i Spraw Spolecznych,
2) Pan Piotr Jez - pracownik Wydziahi Edukacji i Spraw Spolecznych,
3) Pani Halina Gaffke-Poprawska - nauczyciel plastyki w SP nr 3 w Slawnie.
2. Konkurs odbywa sie_ w oparciu o Regulamin stanowiqcy zala^cznik do Zarza^dzenia.
§ 2. Komisja, o ktorej mowa w § 1 jest odpowiedzialna za:
1) ocen^ prac pod wzglqdem plastycznym oraz zgodnosci z teraatyka^ konkursu,
2) ustalenie wynikow,
3) sporza^dzenie protokoha,
4) oficjalne ogloszenle wynikow na stronie internetowej www.powiatslawno.pl.
§ 3. Rozstrzygnie_cie konkursu odbe_dzie sie_ w dniu 18 grudnia 2015 roku.
§ 4. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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I.Cel
Ogoiuopolski Konkurs Plastyczny ^Zapobiegajmy Pozaram" ma na celu zainiercsowanie d/Jecj,
mlodzie^y i tw6rc6w aioprofesjonalaycfe ochrona, pmeciwpoxarowfi;" u*adycja_ i zycj'em si
srodowisk oraz rozw6j uzdolnferi plaslycznycb.

?J. Tematylta konkursu:
Teraa(yka konkursu obejnnye uchial jcdnostek siraty poiarwych w akcjach
i^valc/aniu klesk ^violowych, ekok-jgicxjiych oraz w s/Jioleniu, 2;ivvodach,
prevrancyjfiflj, kuloiralnej i bistort^ puiamictwa..

III. Organlzatorzy:
Organixatorem konkursti jest Zar/ijd Glowny Xvvi^/.ku Ochotnicxych Straly Po^arnych
Rzecz,yj>ospoEitej Polskiej i Zaivqdy Odddalow Zwi^zku prz>-' wsp6!pracy Innych instytucji

IV.

Udzial w konkursie mogq. brae dzieci, mlodzicA oraz nvorcy anjaioray,
pn>wgdzoay|estwsa©5ekj grupacli wiekowyeh:
! gnipa - przedazkola
I! grupa - szkoh podstawowa klasy I-MI
III gnipa - szkoly podstawowa klasy IV- V3
IV gnipa
V grupa - szkoty
VI grupa - cforosli
IVzediniotem konkursu sa, pracc \ dztedzinte malar^iwa* rysunku, grafiki, tkacfwa, rzezby,
mefaiopbstyki, itp.
ICaidy autor mote wykonad i przeslac od ! do 5 prac. NIC prxcwkluje sl% przesy-ianfiJ- prac
'ch.
ria praca na odvvrocie powinna bycopa(rz<manioiryczfca_ ('

V. Efapy konkiirsu:
1 - elirniiracje srodowiskowe (obozy MJod/jczo^vych Dnifeyn PtriarniCKych, Qdiotnicze Slraze
Poianie, swieUice, s/Jcoly) - powinny byi eakoftczoneUJO 3! paMziGniika
IJ - etbninacj& gmtnne, miejskie, miejsko-gmmne - powinny bye zatai^ozoiie do 30 listopada
HI - eliminaqje powjatowe ~ powinny bye zakonczone clo 3! grudnia
IV ' eliniinacjc \vojew6dzkie - powinny bye zakorlczone do 31 stycziiia
V - eliminEicje centreline - powinny bye zakonc?one do 31 marca
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Organ izRtor posaczcg61nych eJimimtcji konkursu mo£e przes-tac na szczebel wyzsTry od i do 5 prac
w katdej gnu pis wiekawej.

VI. EHniinacje centraliie
Do etimmaeji centra Inyeh kwaltfikuj^ si? prfice wybmone podcza.s etirninacji wojewodzkich,
Podsumowanie krajowe odhywa si? zgodnie z zaakceptowanym pr?.ez Zarzqd Gfowny Z
Ochotnicxych Stra±y Po-iarirycli RxeCzypOspolittij Poislciej kalendarzem imprez programowych,
Dla laureaiow szczebla ceiuntlnego podczas wakacji Ofganteowane s^ wflrsztaty jak<l forma nagrody
nrtys(>'cznej dla mlodych txvorcow.

YD. Jur>"
Oceny dokonuje -Jury powolane na poszcwgdlnych eiapach eliminaoji przez organ izaiora konksirsu na
daiiym szczebiu, "Na szczeblu ecuti'alnym oceny dokonuje Juiy powolane decyvj% Prezydium Komisjl
ds, Nflod?jc?,y Zarz^dLi Gtownego ^wi^xkii OchDinicz>jeh Straiy Pofcarnych Rzeczypospoliiej
Polskiej.
jest, przy organizowaniu korikui'su, korzystanic z pomocy t\v6rc6w profesjoimlnych,
z \vyksxfahemem p!as-[yc2nymr zwtaszc?^ nauczyeiefi.

VI1T. Postanowiciua koncmve
Prace nagrodzone na s^czebfu centra Inym pre/cntowane s^ u1 formie wystaxvy. Wyniki konkurstt
eiimmaeji ceturainych ogi'aszane s^. w czaso-pismie ^Strnz^k' 1 i na stroiiie snternetowej Zwipkti
Oclurtniczj^h Slra^y Po^arnycJi R^GCzypospolitej Pnlnktej,
jest d^zenie do propagowania konkrirsir w leiewizji (programy edukfjoyjno, dzieci
w
konkursu zastrzegs sohic prawo pozosfawieniy prac i wykrirrj'stania ich d!a potrzeb
cb i promocyjnych Zsvi^ku Oclioiniczv'ch Sirazy PozarnycJi Rzeczypospolitej Pofskiei,
o He autrtr pracy nie zglost w tej sprawic Eae&2*S&6$ w Fo-rnile pisejnnej.
W sprawacli nie rozstrry-gnieiych ninicji-zym regiiiaralnem decyyje poclejmuje Prezj^'dium Komisji
ds, Mtedzieiy Zarz^du Gi6waego Zwiftzku Ochomtc/ycii Sirai.y Potarnych Rzeczypospolitej
Polskiej.

Opracowai;
Zespd! rohocxy
Komisji ds. MJodziefcy ZG'ZOSP RP
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ZWJAZEK OCHDTNfCZYCH STRAZY FQZARNYCH RZECZYPOSPOUTSJ POLSK1EJ
OGOLNOPOLSK1 KQNKURS PLASTYCZNY .ZAPOB1EGAJMY POZAROM"

METRYCZKA PRACY

DOKLADM1/AORES 2AWESZKANIA

NAZWA I ADRES PLAC6WKI NAUKf WB

TY7UL PRACV

ROK POWSTANIA

TECH^IKA PRACY

QPIEKUN {IM^ 1 NAZWSSKO, ADRES, TELEFON KOi^TAKTOWY)

siawsj 0 octirrniia

PODPIS RPDJICA LOB PKAWKEGO OS-iEKUMA

FROSiMY PRZVKLEIC NA REWERSIE PRACY KONK1IRSQWEJ
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