
Zarządzenie Nr 5161 /2014
Prezydenta Miasta Płocka

 z dnia 06 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 3815/2013 Prezydenta Miasta Płocka z  dn.  20
listopada 2014 roku dot. ogłoszenia konkursu na hejnalistę Miasta Płocka.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu  organizacyjnego Urzędu

Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2164/2012 Prezydenta

Miasta Płocka w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka,

w brzmieniu określonym w załączniku do  Zarządzenia nr 3337/2013  Prezydenta

Miasta Płocka z dnia 8 lipca 2013r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na hejnalistów Miasta Płocka.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Program obowiązkowego przesłuchania stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej.

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji poprzez  zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu   

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr  5161/2014 

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 06 listopada 2014r.

         OGŁOSZENIE

o konkursie na hejnalistów Miasta Płocka 

§ 1

1. Przedmiotem konkursu jest wybór hejnalistów Miasta Płocka. 

2. Hejnaliści  zobowiązani będą  do wykonywania  Hejnału Płockiego na  własnej trąbce,

codziennie o godz.12.00 i godz.18.00  oraz dodatkowo w innych godzinach wskazanych przez

Zastępcę Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej.

§ 2

  Konkurs  składa się z dwóch etapów :

a) I etap – ocena spełnienia warunków formalnych przez kandydata

b) II etap – ocena praktycznych umiejętności kandydata

§ 3

1.  Rekrutację  przeprowadza  się  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Załączniku  Nr  1  do
ogłoszenia.

2. Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty: 

a) kartę zgłoszeniową zgodnie z załącznikiem nr 2,

b) zaświadczenie ukończenia uczelni wyższej lub szkoły muzycznej II stopnia

   (specjalność trąbka), gdy kandydat taką ukończył lub oświadczenie, że posiada umiejętności

   praktyczne gry na trąbce zgodnie z podstawą programową szkoły muzycznej II stopnia.

§ 4

1.  Oceny umiejętności praktycznych w zakresie gry na trąbce dokona Komisja Konkursowa

powołana  oddzielnym  Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Płocka, w  składzie  co  najmniej  4-

osobowym, w tym:



a) 2 osoby  posiadające wykształcenie muzyczne i znaczny dorobek artystyczny oraz

b) 2 pracowników Urzędu Miasta Płocka

2. Program obowiązkowego przesłuchania stanowi Załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

3.  O  terminie  przesłuchania  przez  Komisję  konkursową  kandydaci  zostaną  powiadomieni

telefonicznie. 

4.  Komisja dokona oceny umiejętności praktycznych kandydatów w systemie punktowym, w

skali  od  0 do 5  –  zgodnie  z  programem obowiązkowego  przesłuchania  –  stanowiącego

załącznik Nr 3.

5.  Ze sprawdzianu umiejętności praktycznych kandydatów Komisja Konkursowa  sporządzi

protokół.

6. Kandydaci podczas przesłuchania wykonują utwory na własnym instrumencie.

§ 5

Wyboru hejnalistów Miasta Płocka dokonuje Prezydent Miasta Płocka.

§ 6

Dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: promocja@plock.eu; listownie

pocztą w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym na adres: Urząd Miasta 

Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock najpóźniej na 5  dni przed terminem przesłuchania

(liczy się data stempla pocztowego)  lub  osobiście w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 -

wejście od ulicy Zduńskiej - z dopiskiem Konkurs na hejnalistów Miasta Płocka.



Załącznik nr 1 

       do ogłoszenia o konkursie na hejnalistów Miasta Płocka

Zasady rekrutacji wykonawcy hejnalistów Miasta Płocka 

§ 1 

1. Organizatorem przesłuchań jest Urząd Miasta Płocka, Wydział Promocji i Informacji.

2.  Informacje  o przesłuchaniu   zamieszczane zostaną na stronie internetowej  Urzędu Miasta Płocka:
www.plock.eu,

3. Przesłuchanie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2014 r. w sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku przy ulicy Kolegialna 23 o godzinie 9.00.

4. Kandydat w przypadku swojej nieobecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania
Urzędu Miasta Płocka, Wydziału Promocji i Informacji  drogą e-mailową na adres :  promocja@plock.eu
najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

§ 2

1. Kandydatem może być absolwent uczelni wyższej lub szkoły muzycznej II stopnia (specjalność trąbka) 

lub osoba posiadająca umiejętności praktyczne gry na trąbce zgodnie z podstawą programową szkoły 

muzycznej II stopnia.

2.Dokumenty  wymagane przy zgłoszeniu: 

A. Karta zgłoszeniowa (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),B. zaświadczenie ukończenia szkoły wyższej lub 

szkoły muzycznej II stopnia (specjalność trąbka)

3. Dane zawarte w Karcie zgłoszeniowej stanowią podstawę do kontaktowania się z kandydatami.

4. Dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: promocja@plock.eu ; listownie pocztą 

najpóźniej na 5 dni przed terminem przesłuchania (liczy się data stempla pocztowego lub  osobiście w 

Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 1- wejście od ulicy Zduńskiej - z dopiskiem Konkurs na hejnalistów 

Miasta Płocka).

5. Wzory dokumentów zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu.

§ 3

Oceny  dokonania  utworu  dokonuje  Komisja  Konkursowa  powołana  Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta

Płocka .

§ 4

1.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania utworu Hejnał Płocki codziennie, o godz. 12,00 oraz o

godz. 18,00.

2.Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  utworu  również  w  innych  niż  określone  w  pkt.  1

godzinach,  ustalonych przez  Zastępcę  Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej. 
 
3. Wynagrodzenie za wykonanie utworu w godzinach określonych w pkt. 1   wynosi 35,00 zł brutto.

4. Wynagrodzenie za wykonanie utworu  w  godzinach  ustalonych  zgodnie z pkt. 2 wynosi  70,00 zł 

brutto.

5. Z wyłonionymi  wykonawcami zostanie zawarta umowa o dzieło. 



§ 5

1.  Urząd  Miasta  Płocka  ogłosi  wyniki  konkursu  na  stronie  internetowej  w  ciągu  5 dni  od  dnia

przesłuchania

2.  Każdy  kandydat  otrzyma  informację o  wyniku  konkursu  droga  pocztową  na  podany  adres

korespondencji lub telefonicznie.

3. Decyzje co do przebiegu przesłuchania  i  ewentualnego zatrudnienia  kandydatów przez Prezydenta

Miasta Płocka są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Urząd Miasta Płocka  nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania .



Karta Zgłoszeniowa  / załącznik Nr 2     

do ogłoszenia o konkursie na hejnalistów Miasta Płocka
                                                             

Imię/- na

Nazwisko

Instrument

Data i miejsce urodzenia 

Krótki życiorys

Obywatelstwo

Edukacja nazwa uczelni wyższej lub szkoły 

muzycznej II stopnia

Rok ukończenia 

Nazwa zakładu pracy

Adres stałego zameldowania

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

„Informuję ,że zapoznałem się z treścią dokumentu pt. Zasady rekrutacji na hejnalistów Miasta Płocka oraz akceptuję 

wszystkie jego warunki”

„Wyrażam zgodę na  przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na hejnalistów Miasta 

Płocka zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 ze zm.)”

Urząd Miasta Płocka, Wydział Promocji i Informacji, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, tel. 24 367 17 25; fax: 24 367 17 26,

e-mail: promocja@plock.eu



Program obowiązkowego przesłuchania / załącznik Nr 3

do ogłoszenia o konkursie na hejnalistów Miasta Płocka                                                           

1. Hejnał Płocki – materiał nutowy do pobrania ze strony www.plock.eu

2. Gama G-dur

3. Vocalise #4 

#5 from “ Melodious Etudes for Trombone – Book 1” by  Joannes Rochut

Marco Bordogni – materiał nutowy do pobrania ze strony www.plock.eu


