
Zarządzenie Nr 72/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary 

z dnia 31 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gminnego konkursu na ulotkę promującą 

szczepienia COVID-19 oraz powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia 

konkursu. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.                              

z 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Wprowadza się „Regulamin gminnego konkursu na ulotkę promującą szczepienia COVID-19„ 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Powołuje się Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia konkursu na najciekawszą ulotkę 

promującą szczepienia COVID-19, w składzie:  

1) Anna Kołodziej-Rabiczko - przewodnicząca komisji;  

2) Dorota Jurkowska - członek komisji;  

3) Magdalena Wojciechowska  – członek komisji;  

 

§ 3 

Komisja konkursowa wybierze 3 prace i przyzna odpowiednio I, II, III miejsce oraz 2 

wyróżnienia.   

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary 

z dnia 31 sierpnia 2021 roku 

 

 

 

 

Regulamin gminnego konkursu na ulotkę promującą szczepienia przeciw COVID-19 

 

Cele ogólne:  

Nadrzędnym celem konkursu jest promocja szczepień przeciw Covid-19.  

 

Cele szczegółowe:  

Konkurs ma na celu:  

1. zapoznanie uczniów z profilaktyką chorób zakaźnych;  

2. stworzenie ulotki zachęcającej do szczepień;  

 

Organizator:  

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Młynarach.   

 

Adresaci:  

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Młynary. 

 

Warunki udziału w konkursie:  

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie przez każdą zgłoszoną osobę 1 ulotki 

promującą szczepienia na kartce A4 techniką dowolną. Ulotkę można wykonać w formie 

elektronicznej lub papierowej. Ulotkę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: 

zk@mlynary.pl. Ulotkę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły.  

 

Termin nadsyłania prac: 24.09.2021 rok  

Termin rozstrzygnięcia:  28.09.2021 rok  

 

Sposób ogłoszenia wyników:  

1. Jury konkursowe wybierze 3 prace i przyzna odpowiednio I, II i III miejsce oraz 2 

wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone we wrześniu.  

2. Organizatorzy przygotują wystawę wszystkich prac konkursowych. O miejscu i terminie 

wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni.  

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac, nazwisk i wizerunku autorów/grup 

autorów oraz do wnoszenia zmian w regulaminie.  

 

 

 

 

 

 

mailto:zk@mlynary.pl


KARTA ZGŁOSZENIA 

do konkursu na ulotkę promującą szczepienia przeciw COVID-19 

 

Dane szkoły:  

Nazwa placówki: ……………………………………………………………………………....  

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

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………..  

 

 

Dane uczestnika:  

Imiona i nazwiska : …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  

Klasa: …………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………….  

Adres e-mail opiekuna:……………………………………………………………………….... 

 

………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 


