
KONKURS W SPRAWIE PROPOZYCJI NADANIA IMIENIA DRZEWU GATUNKU DĄB -   

POMNIKOWI PRZYRODY ZNAJDUJĄCEMU SIĘ NA DZ. OZN. NR 203 POŁOŻONEJ W 

BUKOWCU, GM. KOLBUSZOWA 

 

 

 

 Burmistrz Kolbuszowej z inicjatywy mieszkańców Bukowca ogłasza konkurs na propozycję 

imienia dla nadania go drzewu gatunku dąb szypułkowy – pomnik przyrody znajdującego się na 

działce oznaczonej nr 203, położonej w Bukowcu, gm. Kolbuszowa, przy drodze powiatowej relacji 

Bukowiec – Trześń. 

 Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem konkursu i pobrać Kartę 

Zgłoszeniową w Szkole Podstawowej w Bukowcu lub ze stron internetowych: Urzędu Miejskiego 

w Kolbuszowej lub Szkoły Podstawowej w Bukowcu 

 Proponowane imię ma podkreślić tożsamość drzewa bądź nawiązywać do historii 

miejscowości, może być związane z miejscem na którym rośnie lub wskazywać społeczności 

konkretne wzorce do naśladowania. 

 

I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Kolbuszowej. 

2. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie powołana przez organizatora Komisja 

Konkursowa, która oceni przedstawione propozycje i dokona wyboru. 

3. Konkurs trwać będzie od 23 maja 2015r do 31 grudnia 2015r. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2016r. 

II. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie propozycji imienia drzewa gatunku dąb szypułkowy – pomnik 

przyrody znajdującego się na dz. ozn. nr 203 położonej w Bukowcu, gm. Kolbuszowa, przy drodze 

powiatowej relacji Bukowiec – Trześń. 

 

III. 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs jest adresowany do mieszkańców gminy Kolbuszowa, osób dorosłych, młodzieży i 

dzieci. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

a) zapoznały się z niniejszym regulaminem i zaakceptowały go 

b) dostarczyły propozycję imienia dla wymienionego w pkt. II drzewa. 

IV. 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Osoby biorące udział w konkursie proszone są o złożenie jednej propozycji zawierającej 

nazwę wraz z uzasadnieniem wyboru na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi 

załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. Zgłoszenie propozycji imienia do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich na rzecz organizatora. Nadesłane Karty Wyboru Imienia nie podlegają zwrotowi. 

3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celach konkursowych. 

4. Termin składania prac upływa z dniem 31 grudnia 2015r. 

5. Propozycje imienia należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną w Szkole Podstawowej 

im. Polskich Noblistów w Bukowcu, Bukowiec 37, 36-100 Kolbuszowa, w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ! IMIĘ DLA DĘBU 



6. Dyrektor szkoły gromadzi przesłane i dostarczone osobiście propozycje w zamkniętych 

kopertach i przekazuje Komisji Konkursowej na pierwszym jej posiedzeniu. 

7. Oceny propozycji Imienia i wyboru dokona powołana przez organizatora Komisja 

Konkursowa. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2016r. 

9. Wyniki konkursu po zatwierdzeniu przez Komisję Konkursową zostaną przedstawione pod 

obrady Rady Miejskiej w Kolbuszowej.  

10. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca. 

11. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu będą umieszczone na stronach: Urzędu Miejskiego w 

Kolbuszowej i Szkoły Podstawowej w Bukowcu. 

12. Regulamin wraz z Kartą Wyboru Imienia dostępny jest  na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego: www.kolbuszowa.pl oraz Szkoły Podstawowej w Bukowcu: 

www.spbukowiec.kolbuszowa.pl 

 

http://www.kolbuszowa.pl/
http://www.spbukowiec.kolbuszowa.pl/

