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ZARZĄDZENIE NR 339/B/11
BURMISTRZA STRZEGOMIA

z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie Konkursu związanego z obchodami 770lecia nadania praw miejskich miastu Strzegom 
na projekt okolicznościowej monety oraz pamiątkowego medalu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się Konkurs związany z obchodami 770lecia nadania praw miejskich miastu Strzegom 
na projekt okolicznościowej monety oraz projekt pamiątkowego medalu. 

§ 2. Ustala  się  Regulamin  Konkursu  związanego  z obchodami  770lecia  nadania  praw  miejskich 
miastu  Strzegom  na  projekt  okolicznościowej monety  oraz  projekt  pamiątkowego medalu,  stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 
1. Przewodniczący Komisji Konkursowej – Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia, 

2. Członek Komisji Konkursowej – Wiesław Witkowski Zca Burmistrza Strzegomia, 

3. Członek Komisji Konkursowej – Wioletta Urban Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji, 

4. Członek  Komisji  Konkursowej  –  Bożena  Bojanowska–Czuk  Dyrektor  Strzegomskiego  Centrum 
Kultury, 

5. Członek Komisji Konkursowej – Urszula Jarosińska Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Strzegom, 

6. Członek  Komisji  Konkursowej  –  Edmund  Szczepański  Prezes  Towarzystwa  Miłośników  Ziemi 
Strzegomskiej. 

§ 4. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Kultury,  Sportu 
i Promocji Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

§ 5. Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem  podpisania  i podlega  ogłoszeniu  na  stronie  internetowej 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu www.strzegom.pl 
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Uzasadnienie
W związku  z obchodami  770lecia  nadania  praw miejskich miastu  Strzegom  zasadnym  jest  ogłoszenie 
konkursu  na  projekt  okolicznościowej monety  i pamiątkowego medalu,  które  upamiętnią w szczególny 
sposób  jubileuszowe  uroczystości.  Wykonanie  monet  i medalu  wpłynie  na  zwiększenie  promocji 
Strzegomia wśród osób odwiedzających nasze miasto oraz kolekcjonerów monet z całej Polski. 



ZAŁĄCZNIK 

                                    DO ZARZĄDZENIA NR 339/B/11 

BURMISTRZA STRZEGOMIA 

 
z dnia 7 grudnia 2011 r.  

 

 

Regulamin Konkursu na projekt okolicznościowej monety oraz projekt pamiątkowego 

medalu związanego z obchodami 770-lecia nadania praw miejskich miastu Strzegom. 

 

 

 

Organizator Konkursu: 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Strzegomia. 

2. Nadzór merytoryczny nad Konkursem sprawuje Naczelnik Wydziału Kultury, 

Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

 

 

Cele Konkursu: 

 

1. Upamiętnienie obchodów 770-lecia nadania praw miejskich miastu Strzegom. 

2. Szeroka promocja Strzegomia zarówno wśród uczestników jubileuszowych 

uroczystości, jak i turystów oraz kolekcjonerów monet z całej Polski. 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

 1. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, niezależnie od miejsca 

 zamieszkania. 

      2. Konkurs obejmuje wykonanie 2 odrębnych projektów: 

     - awers i rewers okolicznościowej monety  

     - awers i rewers  pamiątkowego medalu  

 3. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wyboru jednego z projektów lub 

      wykonać obydwa projekty. 

 

 

Termin: 

 

     1. Czas trwania Konkursu: od dnia 07.12.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 

     2. Prace należy złożyć do dnia 31.12.2011 r.  w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu  

        w pok. nr 31 lub wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (ul. Rynek 38,  

           58-150 Strzegom) z dopiskiem „KONKURS – JUBILEUSZ” – liczy się data             

           stempla pocztowego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kryteria oceniania: 

 

1. Wartość i poprawność merytoryczna. 

2. Przejrzysty układ projektów. 

3. Zgodność z tematem. 

4. Kompozycja. 

 

 

Technika wykonania  

 

 1. Technika prac dowolna – ołówek, tusz, węgiel, grafika komputerowa  

 (w formacie GIF lub JPEG) itp. – z wyjątkiem form przestrzennych. 

 2. Prace należy dostarczyć w formie papierowej - max format A3 lub na nośnikach 

 zewnętrznych. Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi po zakończeniu 

 procedury konkursowej. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu 

 danych, jeżeli nośnik jest uszkodzony. 

 

Nagrody: 

 

Zwycięzcy Konkursu na najlepszy projekt monety oraz najlepszy projekt         

      pamiątkowego medalu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł  

      (słownie: pięćset zł). Osoby, które zajmą 2 i 3. miejsce otrzymają pamiątki  

      związane z miastem Strzegom. 

 

 

Warunki przystąpienia do Konkursu: 

 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Karty Zgłoszenia. 

2. Karta Zgłoszenia wraz z pracami powinna zostać złożona do dnia 31.12.2011 r. w 

Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w pok. nr 31 lub wysłana na adres Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu (ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom) z dopiskiem „KONKURS 

– JUBILEUSZ” – liczy się data stempla pocztowego. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przekazanie (przeniesienie) praw 

autorskich dotyczących stworzonych projektów na organizatora Konkursu. 

 

 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w 

treści i wykładni Regulaminu. 

2. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek 

odwołaniom. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 16.01.2012 r.   

4.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej    

       www.strzegom.pl 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

http://www.strzegom.pl/


                                                                    

 

          Strzegom, dnia………………….. 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

 

 

DANE UCZESTNIKA 

 

IMIĘ: 

 
NAZWISKO: 

 

ADRES: 
 

DATA URODZENIA: 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie (przeniesienie)  

praw autorskich 
 

Wyrażam zgodę na przekazanie (przeniesienie) praw autorskich dotyczących 

stworzonych projektów na Organizatora Konkursu, Burmistrza Strzegomia. 

 

 

 (miejscowość i data)      (czytelny podpis) 

 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.).  

 

 

 

 

(miejscowość i data)      (czytelny podpis) 
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