
MAŁY/A PREZYDENT MIASTA ZGIERZA' 2017

Prezydent Miasta Zgierza oraz Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu zapraszają wszystkich
uczniów i uczennice klas 4-6 zgierskich szkół podstawowych do udziału
 w konkursie Mały/Mała Prezydent Miasta Zgierza. Nagrodą dla dwóch

zwycięzców/zwyciężczyń będzie wcielenie się 1 czerwca 2017 w symboliczną rolę
Prezydenta Miasta Zgierza oraz jego zastępcy/zastępczyni.  

Na laureatów konkursu czeka wiele atrakcji
 oraz niezapomnianych wrażeń!!

R E G U L A M I N

1. Organizatorem konkursu oraz akcji jest Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu  
(ul.  Rembowskiego 17) oraz Urząd Miasta Zgierza (Plac  Jana Pawła II  16) przy wsparciu
Przemysława Staniszewskiego - Prezydenta Miasta Zgierza.

2. Konkurs adresowany jest do WSZYSTKICH uczniów i uczennic klas 4-6, uczęszczających do
zgierskich szkół podstawowych.

3. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. 

a)  I  etap polega  na  przygotowaniu  przez  uczestnika/uczestniczkę  konkursu  pisemnej  
odpowiedzi  na pytanie:  „Dlaczego chcesz zostać jednym z Małych Prezydentów Miasta  
Zgierza”.   Wypowiedź musi być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12 i  nie  
przekraczać swoją objętością kartki formatu A4.
b) II  etap  konkursu  polega na  bezpośredniej  rozmowie  z  jury  konkursu.  Przedmiotem  
rozmowy  będzie  treść  wypowiedzi  pisemnej  z  pkt.  3  a)  oraz  kwestie  związane  z  
postrzeganiem miasta Zgierza i codziennymi problemami jego mieszkańców i mieszkanek. 
Do II etapu mogą zostać zaproszeniu wszyscy uczestnicy i uczestniczki I etapu konkursu.

4. Przedmiotem oceny jury jest pomysłowość oraz otwartość uczestników i uczestniczek 
konkursu. Jury będzie zwracać uwagę na poprawność wypowiedzi (zarówno pisemnej,
jak i ustnej), zaangażowanie w rozmowę oraz ciekawe postrzeganie problemów 
Zgierza i jego mieszkańców. Szczególną wartością będzie pozytywna perspektywa 
Zgierza.

5. Uczestnicy/uczestniczki  są  zgłaszani/e  przez  placówki  szkolne  lub  indywidualnie  przez
rodzica czy prawnego opiekuna/kę.

6. Pracę przygotowaną na I etap konkursu oraz formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do
Centrum Kultury Dziecka (Zgierz, ul. Rembowskiego 17)  do 8 maja br.

7. Praca pisemna musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora/autorki oraz nazwiskiem 
i  kontaktem do opiekuna/ki.  Obowiązkowe jest  dołączenie oświadczenia rodzica lub prawnego
opiekuna/ki  oraz  prawidłowo  wypełnionej  karty  zgłoszeniowej  stanowiących  załączniki  do
niniejszego Regulaminu.



8. Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną poinformowane o terminie spotkania z
jury  poprzez opiekuna podanego w formularzu zgłoszeniowym.

9.  W skład jury  wejdą trzy  osoby,  w tym:  dwie osoby,  jako przedstawiciele/ki  Prezydenta
Miasta Zgierza oraz przedstawiciel/ka Centrum Kultury Dziecka.

10.  Po rozstrzygnięciu konkursu organizator skontaktuje się z laureatami/laureatkami  poprzez
szkołę lub rodzica w celu spotkania i omówienia szczegółów akcji Mały Prezydent Miasta
Zgierza. 

Informacje dodatkowe:
Zwycięzcy/zwyciężczynie  konkursu  w  dniu  1  czerwca  br.  otrzymają  symboliczne  funkcje   tzw.
Małych Prezydentów Zgierza. Spędzą cały dzień w towarzystwie przedstawicieli władz miasta
Zgierza, którzy przekażą im symbolicznie władzę oraz „klucze do miasta”. Będą uczestniczyć m.in.
w spotkaniu z mediami, specjalnej sesji Dziecięcej Rady Miasta Zgierza, będą urzędować 
w  gabinetach  prezydenckich,  poznają  Urząd  Miasta  Zgierza,  specyfikę  pracy  poszczególnych
wydziałów  oraz  odbędą  wizytację  miasta  w  prezydenckiej  limuzynie  z  kierowcą.   Zachęcamy
wszystkich uczniów i uczennice do wzięcia udziału w tej wyjątkowej akcji!!
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