
                                                  REGULAMIN                                                                      
VII Edycji Konkursu pn.” Kobieta Roku Gminy Łuków -2021” 

organizowanego  przez Gminny Ośrodek Kultury w  Łukowie pod honorowym  patronatem                        
Wójta Gminy Łuków Mariusza Osiaka 

I. Idea, cel konkursu 
1.Konkurs „Kobieta Roku Gminy Łuków- 2021”   ma na celu  docenienie, uhonorowanie i  nagrodzenie 
najbardziej  zaangażowanych i najaktywniejszych   kobiet  w  działalności  i pracy na rzecz lokalnego 
środowiska. 
2.Nagrodą główną jest okolicznościowa statuetka-rzeźba  z nadanym tytułem ”Kobieta Roku Gminy 
Łuków 2021”   
3.Nagrodami specjalnymi  jest  5 (pięć)   statuetek-rzeźb  z nadanym tytułem „Złoty Tulipan Wójta 
Gminy Łuków 2021”  
II. Zasady udziału w Konkursie 
1.W konkursie mogą uczestniczyć  wyłącznie panie zamieszkałe na terenie gminy Łuków. 
2.Do konkursu mogą być  typowane również laureatki  z poprzednich edycji konkursu , gdyż  
przyznawane tytuły „Kobiety Roku Gminy Łuków i „Złotego Tulipana Wójta Gminy Łuków”  odnoszą  
się i dotyczą  działań i osiągnięć kandydatek  w danym roku kalendarzowym  objętym konkursem. 
II. Zgłoszenia do udziału w konkursie. 
1.Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu  Karty Zgłoszenia ( wraz z wyrażoną 
podpisem  zgodą przez kandydatkę)   i dostarczenie jej  w zamkniętej kopercie do siedziby Gminnego 
Ośrodka Kultury ,  21-400 Łuków  ul. Świderska 12 ( I piętro Żłobek „Maluch”) lub  do Sekretariatu  
Urzędu Gminy w Łukowie ( I piętro) w terminie do 22.02.2021 
2.Podmiotami upoważnionymi do składania zgłoszenia w konkursie są: 
-Instytucje   kultury , zespoły ludowo-śpiewacze i placówki szkolne  z terenu Gminy Łuków w imieniu 
których działa dyrektor ,prezes, kierownik  itp.  
-Koła Gospodyń Wiejskich w imieniu których działa Przewodnicząca i  jedna osoba  z zarządu ( 2 
podpisy we wniosku zgłoszeniowym ) 
-Stowarzyszenia, organizacje, związki, w imieniu których   działa  Prezes, Przedstawiciel oraz jedna 
osoba z Zarządu ( 2 podpisy we wniosku zgłoszeniowym) 
- Sołtysi  i Rady Sołeckie ( minimum dwa podpisy we wniosku zgłoszeniowym) 
III. Ocena konkursu- miejsce  ogłoszenia wyników 
1.Oceny   kart konkursowych  i przydzielenie  „Nominacji  kandydatek” do tytułu „Kobieta Roku 
Gminy Łuków 2021” i tytułów „Złoty Tulipan Wójta Gminy Łuków 2021”  dokona   Kolegium  
Konkursowe  powołane  przez Organizatora . 
2.Konkurs ma charakter  honorowy  i uznaniowy. Werdykt Kolegium Konkursowego   nie podlega 
zaskarżaniu i odwołaniu  w trybie  postępowania administracyjnego. 
3. Uroczysta  Gala   połączona z częścią artystyczną i okolicznościowym poczęstunkiem  odbędzie  się 
w dniu 07 marca 2021r. (niedziela) godz. 16.00 w  sali przyjęć Świetlicy Wiejskiej w Łazach*** 
 
*** -w przypadku obowiązywania obostrzeń  epidemiologicznych ,  w Gali Wręczenia Nagród oraz w Koncercie  
Okolicznościowym uczestniczyć będą wyłącznie panie , które zostaną nominowane  do nagrody głównej i  nagród  
specjalnych .Organizator przeprowadzi na żywo (online) relację z uroczystości  poprzez Facebooka  GOK Łuków. 
*** w przypadku  braku restrykcji udziału w imprezach kulturalnych  ,udział w Gali i Koncercie  odbędzie się na 

dotychczasowych zasadach  tj. wstępu na imprezę przy posiadaniu bezpłatnego karnetu wydanego przez 
Organizatora. 


