
ZAWDZENIE ~r k!!~12018 
Burrnistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia24 maja 2018 r. 

w sprawie: przeprowadzenia konkursu: .Pomnik pnyrody - okazaty i dostojny" 

Na pcdstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z pbin. zm.), w zwiqzku z Uchwalq Nr 3321MXV12013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
15 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu ulrrymania czystoSci i porzqdku na terenie gminy 
Miasto i Gmina Serock oraz art. 400a ust. 1 pkt 32 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwielnia 2001 r. 
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799), zanqdzam co nasbpuje: 

8 1 
Oglaszam przeprowadzenie konkursu ,,Pomnik przyrody - okazaly i dostojny' w nastepujqcych 
kategoriach: 

- Dzieci w wieku do lat 6, 
- Dzieci w wieku powytej 6 lal do 14 lat, 
- Mlodziez w wieku powytej 14 lat do 18 lat, 
- Dorosli, powyzej 18 roku iycia 

§ 2 
W ka2dej kategorii wiekowej przewiduje sig nagrodzenie dwbch najlepszych prac. Z puli wszystkich prac 
dopuszcza sig 3 wyrotnienia. 

., - 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock powduje Komisjg Konkursowq w skladzie: 
1. Przewodniczaca: Katarzvna Szmvt - Kiemwnik Referatu Ochronv Srodowiska, Rolnicba i Lesnictwa 

UMiG w ~erocku 
2. Czlonek: Mateusz Wyszyliski - Podinspektor ds, gospodarki odpadami w Referacie Ochrony 

Srodowiska, Rolnictwa i LeSniclwa UMiG w Serocku 
3. Czlonek: Agnieszka Wozniakowska- Referat Komunikacji Spdecznej, UMiG w Serocku 

§ 4 
Komisja Konkursowa przeprowadzi konkurs zgodnie z regulaminem stanowiqcym zalqcznik nr 1 do 
niniejszego Zarzqdzenia. 

§ 5 
Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Referatowi Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i ~e~nictwa:  

§ 6 
Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem pcdpisania. 



Zalqcznik do Zanqdzenia ~rM.1~12018  
Burmistna Miasta i Gminy Serock z dnia 21. maja 2018 r. 

Regulamin konkursu .Pomnik ptzyrody - okazaly i dostojny" 

5 1. 
Cele konkunu 

1. Wlqczenie mieszkanchw Miasta i Gminy Serock do aktywnego udzialu w poznawaniu bogactwa 
przyrodniczego Gminy i pogkbianie wratliwoSci na pigkno otaczajqcqo swiata. 

2. Poszerzenie wiedzy o MieScie i Gminie Serock, jej pnyrodzie i formach ochrony obowiqujqcych w Polsce. 
3. Utrwalanie za pomocq rbznych form artystycznych pigkna Miasta i Gminy Serock, istniejqcych pomnikow 

P R Y ~ ~ ~ Y .  
4. Promowanie walorbw turystycznych Miasta i Gminy Serock. 

5 11, 
Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Burmistn Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05 -140 Serock 

$ 111. 
Ustalenia szczeg64owe 

1. Uczestnlcy: 

W konkursie mogquczestniczyfr mieszkancy Miasta i Gminy Serock. W zaleinosci od wybranej formy artystycznej 
dopuszcza sa prace indywidualne - fotografie, dowolnie wybrana forma literacka, jak hwniet prace zbiorowe 
(maksymalnie-4 grupach.3 osobowych) -prate plastyczne 

Przewiduje sig nastgpujqce kategorie uczestnikbw: 

- Dzieci w wieku do lat 6. 
- Dzieci w wieku powyiej 6 lat do 14 lat, 
- Mlodziei w wieku powytej 14 lat do 18 lat, 
- DoroSli, powyiej 18 roku tycia 

Kaidy uczestnik lub zespd moie zglosiC do konkursu tylko jednq pracg. Nie dopuszcza sig zglaszania pnez 
uczestnikow bgdqcych cztonkami zespdu, prac wykonywanych indywidualnie. Nie dopuszcza sig hwniet, aby 
jedna osoba byla czlonkiem w i w j  niz jednej grupy. Autorzy prac gmpowych muszq byC zakwalifikowani w jednej 
kategorii wiekowej. 

2. Zgloszenia do konkunu: 

Wanrnkiem udziatu w konkursie jest wypdnienie formularza zgtoszeniowego stanowiqwgo dqcznik do 
niniejszego Regulaminu oraz ddqczenie wykonanej pracy w sposob zabezpieczajqcy jq od ewentualnych 
uszkodzen mechanicznych. 

3. Tennin I miejsce zgloszenia: 

a) Formulane zgloszeniowe wraz z pracami naleiy skladaC w terminie od 21 maja 2018 r, do 8 czerwca 
2018 r. Prace wyslane po tym terminie nie b@q braly udzialu w konkursie. 

b) Prace konkursowe nalety wysylac na adres Urzqd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05 - 140 
Serock lub skladaC w kancelarii ogblnej Unqdu Miasta i Gminy w Serocku. 

c) Organizator Konkursu informuje Uczestnik6w Konkursu, it ich dane osobowe udostgpniane w trakcie 
konkursu, bgdq pnechowywane i pnetwarzane na podstawie wyratonej dobrowolnie pnez Uczestnika 
Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wylqcznie w zwiqku z wykonywaniem postanowieh 
niniejszego Regulaminu. KaZdy z Uczestnikow ma prawo do wglqdu do swoich danych oraz ich . . 

poprawienia. 








