
ZARZĄDZENIE NR 16/2014 
WÓJTA GMINY ZAKRZEWO 

z dnia 8  kwietnia 2014 roku 
 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej  

          

 Na podstawie Wytycznych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej 

Województwa  z dnia 9 stycznia 2014 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na 

terenie województwa kujawsko - pomorskiego w 2014 roku oraz Planu działania  Wójta Gminy 

Zakrzewo w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2014 rok, 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia etapu gminnego Konkursu na 

plakat pod hasłem: „Obrona Cywilna wokół nas 2014   Obrona Cywilna – Chroni Ciebie i Twoje 

Otoczenie”  w składzie:  
1. Anna Cerak  - Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Zakrzewie  – przewodniczący Komisji.  
2. Mariola Banaszkiewicz  - Kierownik Referatu inwestycji, rolnictwa i rozwoju gminy – 

członek Komisji. 
      3. Roman Ćwikliński  - Inspektor ds. wojskowo – obronnych, działalności gospodarczej                        

i  promocji gminy  – członek Komisji.  

 

§ 2. Gminna Komisja Konkursowa działa zgodnie z  Gminnym Regulaminem Wojewódzkiego 

Konkursu Plastycznego Obrona Cywilna wokół nas 2014 stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. wojskowo – obronnych, działalności 

gospodarczej i  promocji gminy.  

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Zakrzewo  
z dnia 8 kwietnia 2014 roku 

 
 

Gminny Regulamin  

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Obrona Cywilna wokół nas 2014 

 
Konkurs organizowany jest pod patronatem Wojewody Kujawsko -Pomorskiego. 

Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, 

ochrony ludności oraz pracy służb ratowniczych wśród młodzieży szkół podstawowych                            

i gimnazjalnych gminy Zakrzewo. 

Konkurs ma uświadomić pokoleniu młodych ludzi zagrożenia cywilizacyjne, możliwości 

zapobiegania zdarzeniom kryzysowym, sposoby reagowania w przypadku ich wystąpienia 

oraz przybliżyć mieszkańcom gminy aspekty ochrony ludności i zagrożeń cywilizacyjnych.  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zakres tematyczny: 

 zagrożenia cywilizacyjne; 

 reagowanie na zdarzenia kryzysowe; 

 sygnały alarmowe i sposoby postępowania; 

 metody działania wyspecjalizowanych służb ratowniczych; 

 cele i zadania obrony cywilnej i ochrony ludności. 

 

2. Organizatorzy konkursu: 

• Dyrektor Szkoły; 

• Szef Obrony Cywilnej Gminy; 

• Szef Obrony Cywilnej Województwa. 

 

3. Uczestnicy konkursu. 

W dwóch  przedziałach wiekowych: 

• grupa A - uczniowie szkół podstawowych 

• grupa B - uczniowie gimnazjum 

 

4. Technika wykonania pracy plastycznej w formie plakatu jest dowolna. 

 

5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.  

 

II. ETAPY ELIMINACJI: 

 

1. Konkurs jest organizowany w następujących etapach: 

• etap pierwszy - szkolny; 

• etap drugi  gminny; 

• etap trzeci - wojewódzki (finał). 

 

2. Etap l (szkolny) organizują Dyrektorzy Szkół według własnego regulaminu. 

• etap l (szkolny) należy zakończyć zgłoszeniem prac plastycznych do Urzędu Gminy                      

w Zakrzewie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 4 kwietnia 2014 roku: 

• do II etapu, szkoły mogą zgłaszać dowolną liczbę prac plastycznych. 

 

 



3. Etap II (gminny) organizuje i przeprowadza Gminna Komisja Konkursowa powołana 

przez Wójta Gminy Zakrzewo. 

 

     • Gminna Komisja Konkursowa w  terminie do dnia 25 kwietnia 2014 roku. dokona   

przeglądu i oceny  prac.  

          Ocenie podlegają:  

 zgodność pracy z tematyką konkursu – punktacja w skali od 1- 5 pkt..,  

 jasność przekazu plakatu – punktacja w skali od 1- 5 pkt..,  

 technika plakatu – punktacja w skali od 1- 5 pkt.., 

 estetyka wykonania – punktacja w skali od 1- 5 pkt.., 

 ogólny odbiór – punktacja w skali od 1- 5 pkt.., 

 

       • Gminna Komisja Konkursowa zgłasza max. 5 prac plastycznych z poszczególnych   

kategoriach do etapu III.  

 

4. Gminna Komisja Konkursowa do dnia 16 maja 2014 roku zgłosi wybrane prace do 

udziału w III etapie Konkursu – etapie wojewódzkim i prześle wybrane prace na adres: 

           Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

                ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz  

                Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 

 

III. USTALENIA KOŃCOWE 

 

1. Koszty związane z organizacja Konkursu na poszczególnych etapach ponoszą 

organizatorzy. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji wyróżnionych prac na wystawach                  

i w środkach masowego przekazu. 

 

 

 

 

 


