OBWIESZCZENIE
Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/641 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2006 roku w sprawie określenia szczególnych zasad i
trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
powiadamia o możliwości zgłaszania kandydatur
do dorocznej
NAGRODY MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochronie dóbr kultury.
1. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym stale
zamieszkałym na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego lub tez
działających na rzecz Miasta Ostrów Wielkopolski oraz osobom
prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta
lub działających na rzecz Miasta Ostrów Wielkopolski na podstawie
oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
2. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności twórcom,
artystom, animatorom, organizatorom i promotorom działalności
kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji
kultury, nauczycielom szkół artystycznych oraz podmiotom
prowadzącym działalność społeczno-kulturalną.
3. Nagrody są przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i
upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej.
4. Nagrodą jest dyplom „Osobowość Ostrowskiej Kultury” w trzech
kategoriach wraz z nagroda pieniężną.
5. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać: Przewodniczący Rady
Miejskiej, Radni Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Sekretarz Miasta
i Skarbnik Miasta, działające na terenie Miasta Ostrów
Wielkopolski stowarzyszenia, samorządowe instytucje kultury i
inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem
działalności kulturalnej oraz osoby fizyczne – mieszkańcy Miasta
Ostrów Wielkopolski.
6. Zgłoszeń do nagrody można składać do Wydziału Kultury i Sztuki
Urzędu Miejskiego (al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400
Ostrów Wielkopolski, p. 329) do dnia 30. kwietnia 2007 roku.
7. Zgłoszenie o przyznanie nagrody powinno zawierać: dane
osobowe kandydata (podmiotu) do nagrody, informacje dotyczące
działalności, osiągnięcia oraz jego znaczenia dla kultury, miasta,
środowiska, dokumentację działalności.
8. Nagrody wręczane są uroczyście przez Prezydenta Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego podczas dorocznego spotkania z okazji Dnia
Animatora i Pracownika Kultury.
PREZYDENT MIASTA
Radosław Torzyński

Ostrów Wielkopolski, 20 marca 2007 roku

