
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 130/3/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie  ogłoszenia konkursu plastycznego „Barwy przyjaźni.  Unia Polsko-
-Litewska”,  wprowadzenia  Regulaminu  Konkursu  oraz  powołania  Komisji
Konkursowej 

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr  32/12/2018
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam konkurs plastyczny „Barwy przyjaźni. Unia Polsko-Litewska”, zwany dalej
„Konkursem”.

2. Celem Konkursu jest: 

1) zobrazowanie  Unii  Polsko-Litewskiej,  jako  symbolu  przyjaźni  między  ludźmi
i narodami;

2) popularyzacja  wiedzy o  Polsce  i  Lublinie  –  propagowanie  i  upowszechnianie
kultury i sztuki wśród dzieci oraz promocja miasta Lublin;

3) przypomnienie historii oraz symboli miasta Lublina;

4) zaprezentowanie  ważnych  postaci,  miejsc  oraz  wydarzeń  związanych  z  Unią
Lubelską;

5) kształtowanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci;

6) pobudzanie  i  rozwijanie  inwencji  twórczych  i  predyspozycji  artystycznych
przedszkolaków.

§ 2

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu, stanowiący
załącznik do zarządzenia.

§ 3

Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

1) Beata  Stepaniuk-Kuśmierzak  –  Zastępca  Prezydenta  ds.  Kultury,  Sportu
        i Partycypacji – przewodnicząca Komisji Konkursowej;
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2) Małgorzata  Basińska  –  doradca  metodyczny  plastyki  i  wiedzy  o  kulturze
        przy  Urzędzie  Miasta  Lublin,  Wydział  Oświaty  i  Wychowania  –  członkini
        Komisji Konkursowej;

3) dr  Romuald  Tarasiuk  –  wykładowca  z Instytutu  Sztuk  Pięknych  Wydziału
        Artystycznego  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej  w  Lublinie  –  członek
        Komisji Konkursowej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Prezydenta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

                         (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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