ZARZĄDZENIE NR 120.49.2011
WÓJTA GMINY ZAŁUSKI
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie ogłoszenia konkursu „Tydzień z życia gminy”
Na podstawie art. 7 ust.9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 ze zn.) zarządzam , co następuje:
§1
1.

Ogłaszam konkursu „Tydzień z życia gminy”

2.

Regulamin konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§2
Powołuję Komisję konkursową w składzie:
Elżbieta Turkowska
Urszula Szybińska
Monika Bojanowska
Ilona Szulborska

-

przewodniczący,
członek,
członek,
członek.

§3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w
Załuskach.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr 120.49.2011
z dnia 28 września 2011r.

REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ SZKOLNĄ
„TYDZIEŃ Z ŻYCIA GMINY”

I. Cel konkursu
Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej młodzieży, doskonalenie
pisania tekstów, sprawdzenie talentów literackich i plastycznych, zainteresowanie się środowiskiem
lokalnym.

II. Uczestnicy i zasady konkursu
1.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjów.

2.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie gazetki lokalnej(tygodnika),której tematem
będzie tydzień z życia gminy.
3.
Zadaniem uczniów jest wybranie składu redakcyjnego, wymyślenie tytułu gazetki
lokalnej,zebranie najważniejszych informacji i wydarzeń w gminie(aktualności,ciekawostki
historyczne,kulturalne,wydarzenia gospodarcze itp.),napisanie tekstów w formie reportaży i
felietonów,notatek prasowych ,ogłoszeń,przeprowadzenie wywiadów z najważniejszymi
osobistościami w gminie oraz zamieszczenie ilustracji i fotografii .
4.
Gazetka powinna zawierać stronę tytułowa ,numer, i datę wydania ,stopkę redakcyjną, oraz
podział na poszczególne działy informacyjne.
5.
W stopce redakcyjnej powinny być zawarte dane:nazwa szkoły ,dane redaktorów:(imię i
nazwisko,klasa nazwisko opiekuna-nauczyciela gazetki).
6.

Objętość gazetki powinna mieć minimalnie 10 stron.

7.

Gazetka ma być wykonana w formacie A4.

8.

Czas trwania konkursu od 1 października 2011 r. do 1 grudnia 2011r.
9. Do konkursu każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 gazetki

10.
Nadsyłane na konkurs gazetki muszą stanowić w całości oryginalną twórczość, nie mogą
być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów/gazetek. Pracami konkursowymi nie
mogą być numery,które były już publikowane w jakiejkolwiek formie.
11.
–
–
–
–

Ocenie będą podlegać :
oryginalność formy gazetki,
sposób ujęcia tematu,
styl wypowiedzi i poprawność języka,
różnorodność szaty graficznej.

12.

Prace oceniać będzie komisja Konkursowa oraz redaktor lokalnej gazety.

13.

Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2011r.

14.
Złożone do konkursu gazetki zostaną zaprezentowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Załuskich, a wyróżnione prace zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Urzędu
Gminy Załuski
15.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

16.

Nadesłane gazetki nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

17.
Gazetki konkursowe należy dostarczyć/wysłać na adres :
Gminna Biblioteka Publiczna
w Załuskach
09-142 Załuski
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2011 r.
18.
Dodatkowe informacje u pani Elżbiety Turkowskiej w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Załuskach
tel. 23 661 90 13 wew 117

