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§ 1.Cele konkursu:
1. Wyró¿nienie i promowanie produktów wytworzonych przez producentów Po-
wiatu Strzeleckiego.
2. Przekonanie mieszkañców Powiatu Strzeleckiego i Województwa Opolskiego
do premiowania w zakupie produktów wytworzonych lokalnie, w oparciu o lokalne
surowce i cechuj¹cych siê wysok¹ jako�ci¹.
3. Tworzenie dobrego wizerunku Powiatu dzia³aj¹cego na rzecz promocji przed-
siêbiorczo�ci i wspieraj¹cego rozwój MM�P.
§ 2.Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego.
§ 3.Uczestnicy Konkursu
1. Do konkursu zaproszone s¹ wszystkie podmioty gospodarcze maj¹ce siedzibê
na terenie Powiatu Strzeleckiego i zg³aszaj¹ce w³asne produkty wytworzone w 2009
roku.
2. Warunkiem udzia³u w Konkursie jest z³o¿enie prawid³owo wype³nionego zg³o-
szenia wraz z wymagan¹ dokumentacj¹. Formularz zg³oszenia stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 dostêpny jest w dwutygodniku �Powiat Strzelecki�, na stronie internetowej
www.powiatstrzelecki.pl oraz w siedzibie organizatora konkursu.
3. Uczestnicy bêd¹ konkurowaæ w nastêpuj¹cych kategoriach:
a) przetwórstwo rolno � spo¿ywcze;
b) dzia³alno�æ produkcyjna.
§ 4.Ocena produktów
1. Zg³oszone produkty zostan¹ zaprezentowane mieszkañcom Powiatu Strzelec-
kiego poprzez kolorow¹ wk³adkê do dwutygodnika �Powiat Strzelecki� w dwóch
wydaniach, w ³¹cznym nak³adzie 10 000 egzemplarzy.
2. Analogiczna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu
www.powiatstrzelecki.pl na okres nie krótszy ni¿ od 18 grudnia 2009 do 20 stycznia
2010 roku.
3. Do dnia 10 grudnia 2009 roku Zarz¹d Powiatu powo³a jury, w którego sk³ad
wchodziæ bêd¹: m¹¿ zaufania (cz³onek Rady Powiatu) oraz trzech pracowników
Starostwa Powiatowego. Do zadañ jury nale¿y w szczególno�ci:
a) stwierdzenie zgodno�ci nades³anych zg³oszeñ i kwalifikowanie produktów do
konkursu,
b) zaplombowanie, a nastêpnie otwarcie urny do g³osowania,
c) gromadzenie g³osów nadsy³anych poczt¹,
d) zliczenie g³osów oddanych w konkursie,
e) przekazanie wyników Zarz¹dowi Powiatu,
f) dba³o�æ o przestrzeganie regulaminu konkursu.
4. Wyboru najlepszego produktu dokonaj¹ mieszkañcy powiatu wype³niaj¹c karty
oceny produktów (karta do g³osowania na najlepszy produkt). Wzór karty do
g³osowania stanowi za³¹cznik nr 2 niniejszego regulaminu. Karty nale¿y przes³aæ na
adres: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100
Strzelce Opolskie lub wrzuciæ do urny ustawionej w holu Starostwa Strzeleckiego.
5. Karty oceny bêd¹ dostêpne w formie kuponu w dodatku do �Powiatu Strzelec-
kiego� prezentuj¹cego produkty, przy urnie do g³osowania w holu starostwa w
Informacji  oraz do pobrania na stronie www.powiatstrzelecki.pl  zawieraj¹cej ich
prezentacjê.
6. W g³osowaniu mo¿e wzi¹æ udzia³ jedynie osoba pe³noletnia, zameldowana na
terenie powiatu strzeleckiego. Jedna osoba mo¿e z³o¿yæ tylko jedn¹ kartê do g³oso-
wania, oddaj¹c g³os tylko na jeden produkt w ka¿dej z kategorii.
7. W g³osowaniu nie mog¹ braæ udzia³u pracownicy Starostwa Strzeleckiego oraz
ich najbli¿sza rodzina.
8. Karty oceny nale¿y wype³niæ czytelnie, podaj¹c wszystkie wymagane dane.
9. W�ród g³osuj¹cych na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego zostanie roz-
losowana atrakcyjna nagroda.
10. Odbiór nagrody mo¿liwy bêdzie za okazaniem dowodu to¿samo�ci lub innego
dokumentu jednoznacznie identyfikuj¹cego (typu paszport, legitymacja uczniow-
ska)
11. Karty oceny wype³nione niezgodnie z regulaminem, nieczytelne lub powtarza-
j¹ce siê zostan¹ odrzucone bez zaliczenia g³osów i mo¿liwo�ci udzia³u w losowaniu
nagrody.
§ 5.Zwyciêzcy i wyró¿nieni
1. Zwyciêzc¹ konkursu na Najlepszy Produkt Powiatu w danej kategorii zostanie
produkt, który otrzyma najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.
2. Wyró¿nione zostan¹ produkty, które w swoich kategoriach otrzymaj¹ kolejno
drug¹ i trzeci¹ ilo�æ g³osów.
§ 6.Nagrody
1. Statuetki � dla zwyciêzców ka¿dej z kategorii.
2. Grawertony okoliczno�ciowe dla zwyciêzców, wyró¿nionych i uczestników.
3. Zwyciêzcy oraz wyró¿nieni uzyskaj¹ prawo do wykorzystywania logo konkur-
su w swoich materia³ach reklamowych oraz podczas wszelkiego rodzaju przedsiê-
wziêæ promocyjnych zarówno w kraju jak i poza jego granicami (bezterminowo z
zaznaczeniem roku danej edycji konkursu).
4. Zwyciêzca ka¿dej z kategorii otrzyma powierzchniê reklamow¹ o rozmiarze ?
strony w dwutygodniku �Powiat Strzelecki� w trzech wybranych wydaniach w roku
2010.
5. Zwyciêzca ka¿dej z kategorii otrzyma powierzchniê reklamow¹ na cztero-
stronnej tablicy ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
do miesiêcznej prezentacji w celach promuj¹cych jego produkt.
6.  Zwyciêzca ka¿dej kategorii otrzyma powierzchniê reklamow¹ o wymiarach
ok. 5m x 2,5m w postaci billboardu outdoorowego do ekspozycji przez okres 1
miesi¹ca przy jednej z tras drogowych na terenie Powiatu Strzeleckiego lub okolicy.
§ 7.Znak promocyjny Konkursu
1. Prawo wy³¹czno�ci na znak promocyjny Konkursu na �Najlepszy Produkt
Powiatu Strzeleckiego� posiada Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego.
2. Prawo pos³ugiwania siê znakiem promocyjnym Konkursu potwierdza przyzna-
nie dyplomu/grawertonu dla zwyciêzcy lub wyró¿nionego z podpisem Starosty Strze-
leckiego.
§ 8.Czas trwania Konkursu
1. Zg³oszenia do konkursu nale¿y nadsy³aæ na adres Starostwa Strzeleckiego,
lub sk³adaæ w sekretariacie starostwa ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
w zamkniêtych kopertach z dopiskiem: �Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego
2009� od 05 listopada 2009 roku do 10 grudnia 2009 roku.
2. G³osy na produkty bior¹ce udzia³ w konkursie bêd¹ gromadzone od 18 grudnia
2009 do 20 stycznia 2010 roku.
§ 9.Rozstrzygniêcie Konkursu
Wyniki Konkursu na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2009 zostan¹ poda-
ne do publicznej wiadomo�ci w trakcie Gali Lauri w lutym 2010 roku, w trakcie
której zostan¹ wrêczone nagrody i wyró¿nienia.

Za³¹cznik do Uchwa³y Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego
nr 534/2009 z dnia 30 pa�dziernika 2009 r.

Regulamin konkursu na �Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckie-
go 2009� zosta³ wprowadzony Uchwa³¹ Zarz¹du Powiatu
Strzeleckiego nr 534/2009 z dnia 30 pa�dziernika 2009 r.

REGULAMIN  KONKURSU  NA
�NAJLEPSZY  PRODUKT  POWIATU

STRZELECKIEGO  2009�

1. Organizatorem konkursu jest Zarz¹d Powiatu Strzelec-
kiego.
2. Celem konkursu jest promocja powiatu oraz integracja
w³adz samorz¹dowych z mieszkañcami powiatu w szcze-
gólnej atmosferze �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
3. Konkurs bêdzie trwa³ od momentu og³oszenia do 09
grudnia 2009 roku. Og³oszenie o konkursie zostanie opu-
blikowane w dwutygodniku �Powiat Strzelecki� i na stro-
nie internetowej Powiatu Strzeleckiego.
4. Uczestnikiem konkursu mo¿e zostaæ ka¿dy mieszka-
niec powiatu strzeleckiego, z wy³¹czeniem osób z punktu
4a, który w ww. terminie dostarczy do Zespo³u do spraw
Promocji Powiatu � pokój 310 - w³asnorêcznie wykonan¹
ozdobê choinkow¹ lub rêcznie zdobion¹ bombkê. Do ozdo-
by nale¿y za³¹czyæ informacjê o danych osobowych uczest-
nika konkursu (imiê i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz
opatrzon¹ w³asnorêcznym podpisem klauzulê: �Wyra¿am
zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora w celu przeprowadzenia niniejszego konkur-
su, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
pó�n. zm.)�.
a) w konkursie nie mog¹ braæ udzia³u pracownicy Staro-
stwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
5. Technika wykonania ozdoby i materia³y, jakie zostan¹
u¿yte s¹ dowolne.
6. Wszystkie zg³oszone do konkursu ozdoby musz¹ byæ
przygotowane w sposób umo¿liwiaj¹cy ich zawieszenie na
choince (tzn. posiadaæ zawieszkê � nie dotyczy ³añcuchów).
7. Nie przewiduje siê mo¿liwo�ci zg³oszenia pracy gru-
powej, w konkursie mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie uczestnicy
indywidualni.
8. Jeden uczestnik mo¿e dostarczyæ nie wiêcej ni¿ 3 pra-
ce.
9. Organizator zastrzega, ¿e z chwil¹ przekazania pracy
bior¹cej udzia³ w konkursie, jej wykonawca zrzeka siê pra-

wa do niej i przechodzi ona na w³asno�æ powiatu.
10.  Oceny z³o¿onych prac dokona specjalnie w tym celu
powo³ana zarz¹dzeniem starosty komisja, w sk³ad której
wejd¹:
- przedstawiciel Rady Powiatu Strzeleckiego,
- 2 przedstawicieli Zespo³u do spraw Promocji Powia-
tu
- pracownik jednostki organizacyjnej powiatu strzelec-
kiego z do�wiadczeniem plastycznym.
11. Posiedzenie komisji odbêdzie siê w dniu 10 grudnia
2009 r.
12. Kryteria oceny s¹ nastêpuj¹ce:
- ogólne wra¿enie artystyczne,
- oryginalno�æ techniki wykonania ozdoby,
- staranno�æ wykonania i nak³ad pracy,
- ró¿norodno�æ zastosowanych elementów dekoracyj-
nych.
13. Pula �rodków przewidzianych na organizacjê konkur-
su wynosi 2200 z³, z czego 1000 z³ to pula przeznaczona
na nagrody. Pierwsza nagroda to 400 z³, druga 300 z³, trze-
cia 200 z³, ponadto zostan¹ przyznane trzy równorzêdne
wyró¿nienia po 100 z³ ka¿de i dodatkowo wszyscy uczest-
nicy konkursu dostan¹ drobny upominek.
Ka¿da z nagrodzonych i wyró¿nionych osób otrzyma czek
i sama zdecyduje, na jak¹ nagrodê rzeczow¹ przeznaczy
pieni¹dze, a rozliczenie nast¹pi po przedstawieniu przez
ni¹ faktury wystawionej na Starostwo Powiatowe w
Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, NIP 756-17-50-
877.
14. Podsumowanie konkursu i og³oszenie wyników odbê-
dzie siê w sali narad Starostwa Powiatowego w dniu 18
grudnia 2009 r. na uroczystym Wieczorze Przedwigilij-
nym z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania b¹d�
odwo³ania konkursu w przypadku zaistnienia przeszkód
uniemo¿liwiaj¹cych jego przeprowadzenie.

Regulamin konkursu na
�Najpiêkniejsz¹ ozdobê

Powiatowej Choinki 2009�

Le�nicki O�rodek Kultury i Rekre-
acji oraz m³odzie¿ dzia³aj¹ca przy
DFK w Le�nicy zapraszaj¹ dzieci w
wieku przedszkolnym i szkolnym na
bal przebierañców. Odbêdzie siê on 7
listopada (sobota) w godz. 16.30 do
19.00 w sali Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Le�nicy. Podczas imprezy
odbêd¹ siê gry i zabawy dla dzieci.
Ka¿dy uczestnik otrzyma napój. Od-
bêdzie siê równie¿ mini pokaz mody
podczas którego dzieci zaprezentuj¹
swoje przebrania. Udzia³ w imprezie
jest bezp³atny!

UJ

Bal dla dzieci

Publiczna Szko³a Muzyczna w Le-
�nicy oraz Le�nicki O�rodek Kultu-
ry i Rekreacji zapraszaj¹ na koncert z
okazji �wiêta Niepodleg³o�ci. Odbê-
dzie siê on 13 listopada o godzinie
17.00 w sali koncertowej Publicznej
Szko³y Muzycznej w Le�nicy, ul.
Nad Wod¹ 15. Wstêp wolny!

UJ

Zapraszamy
na koncert

Le�nicki O�rodek Kultury i Rekre-
acji zaprasza na zajêcia Aerobiku dla
m³odzie¿y i doros³ych w poniedzia³-
ki i �rody w godz. 18.00-19.00. W
programie zajêæ znajduje siê fitness,
si³ownia oraz aerobik, pilates, street-
ching. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w
sali fitness, ul. Nad Wod¹ 151 Le�ni-
cy, a prowadziæ je bêdzie Aneta Nie-
d�wiecka.

UJ

Porozci¹gaj siê


