
 

Regulamin konkursu  ,, Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2017 ” 

Honorowy patronat Wójt Gminy Trzebieszów 
 

Organizator : 

 Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie  

 

KOBIETA ROKU GMINY TRZEBIESZÓW  2017 przyznawany jest za szczególne 

osiągnięcia w sferze kulturalnej, społecznej i gospodarczej. 

 

§1. 

1. Cele konkursu  ,,Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2017” 

Celem konkursu Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2017r , jest wyróżnienie kobiet z gminy 

Trzebieszów, które swoją działalnością przyczynią się do rozwoju kulturalnego, 

oświatowego, społecznego i gospodarczego gminy Trzebieszów.  

§2. 

1. Uczestniczkami konkursu  mogą zostać kobiety z terenu gminy Trzebieszów. 

§3. 

1. Do konkursu  kandydatki mogą zgłaszać: 

 Sołectwa 

 Stowarzyszenia znajdujące się na terenie gminy  

 Koła Gospodyń Wiejskich 

 Grupy nieformalne działające na terenie gminy. 

 Placówki oświatowe 

 

§4. 

1. Zasady przyznawania tytuły ,,Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2017”. 

 Konkurs odbywa się w czterech kategoriach : 

 Kultura 

 Oświata 

 Działalność społeczna 

 Przedsiębiorczość. 

 

2. Opisy poszczególnych kategorii  

 W kategorii kultura- kobiety kreatywne, realizujące projekty kulturalne, prowadzące 

działalność kulturalną, przyczyniające się do rozwoju i dużego zaangażowania w 

sferze kultury. 

 W kategorii oświata – kobiety:  nauczyciele, pracujące w  placówkach oświatowych,   

działające w radach rodziców. 

 W kategorii działalność społeczna –kobiety angażujące się w działalność społeczną 

na rzecz społeczeństwa gminy Trzebieszów. Kobiety działające w różnych 

organizacjach realizujące inicjatywy i programy w zakresie działalności społecznej. 

 W kategorii przedsiębiorczość- kobiety przedsiębiorcze, prowadzące działalność 

gospodarczą i rolniczą , wnoszące swój wkład w rozwój gminy Trzebieszów.  

           Jedna kandydatka może otrzymać jeden tytuł w poszczególnej kategorii.  

 

 

 

 



§5. 

 

Warunki uczestnictwa w plebiscycie Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2017  

 Jedną kandydatkę  można  być zgłosić w kilku kategoriach   pod warunkiem  

wypełnienia formularza.  

 Jedna kandydatka może otrzymać tytuł tylko w jednej kategorii.  

 Kandydatkę do konkursu  należy głosić na karcie głoszeń (w zaklejonej kopercie) 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie do 28 lutego 

2017r.  

 

§6. 

 

Ocena konkursu i ogłoszenie wyników. 

1. Oceny kandydatek na ,,Kobietę Roku 2017r” dokona  komisja w skład, której wejdą 

przedstawiciele powołani organizatora . 

2. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  

3. Wręczenie nagród odbędzie się 12 marca 2017 roku w  Sali Widowiskowej  

      Gminnego Ośrodka  Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie Podczas uroczystych  

      Obchodów Dnia Kobiet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgłoszenie nr .......... 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

Kandydatki  
,,KOBIETA ROKU GMINY TRZEBIESZÓW 2017  ” 

 
Imię i nazwisko kandydatki   
Miejsce zamieszkania 

kandydatki  
 

Kategoria (należy wybrać jedną 

kategorię stawiając znak [ X ] ) 

[   ]Kultura 

[   ] Oświata 

[   ] Działalność społeczna  

[   ] Przedsiębiorczość  
Uzasadnienie – wyboru 

kandydatki (krótka 

charakterystyka) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacja zgłaszająca 

kandydatkę na ,,Kobietę Roku 

Gminy Trzebieszów 2017 ” 

 

Miejsce i data wypełnienia karty 

zgłoszeniowej  
 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

rekrutacji do udziału ,,Kobieta Roku  Gminy Trzebieszów 2017”. zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych. 

W zakresie, w jakim mnie to dotyczy, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla spraw organizacyjnych oraz do 

opublikowania części moich danych (imię, nazwisko, miejscowość i wizerunek) na liście 

uczestników zamieszczonej na stronach organizatora oraz, że dane w deklaracji uczestnictwa 

zostały podane dobrowolnie i są zgodne z prawdą - Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje 

mi prawo do wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz odwołania niniejszej 

zgody w każdej chwili.                                                               

                                                                                                               

                                                                                                                    Podpis kandydatki  
 

............................................. 


