Pierwszy otwarty konkurs o "Niezłomnym proboszczu z Zakrzewa"
ks. dr Bolesławie Domańskim i ludziach spod znaku Rodła.
Organizator, czas trwania i miejsce:
1. Organizatorzy:
- Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana",
- Stowarzyszenie na Rzecz Uhonorowania Księdza Patrona Bolesława Domańskiego,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida,
- Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.
2. Czas trwania: od 15 marca do 30 września 2017 r.
3. Konkurs jest prowadzony na terenie miasta Złotowa i powiatu złotowskiego.

Uczestnicy:
1. Uczestnicy: dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i średnich.
2. Zgłoszenie do konkursu powinny zawierać dane:
- imiona i nazwisko,
- wiek,
- adres prywatny,
- telefon,
- adres e-mail,
- nazwa szkoły i klasa.
3. Miejsce nadsyłania prac: Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Złotów,
Grochowskiego 17.

Przebieg konkursu:
1. Konkurs obejmuje różne formy:
- materiały historyczne,
- materiały fotograficzne,
- formy literackie,
- prace plastyczne
Prace konkursowe powinny dotyczyć Ks. Patrona Rodłaków oraz miejsc z nimi
związanych.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych.
Skutkuje to odebraniem prawa do nagrody.

Jury, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
1. Sprawozdania i oceny dokona jury reprezentujące organizatorów.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. Zwycięzcy konkursu otrzymuje nagrodę główną, nagrody specjalne i wyróżnienia.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku br. w formie komunikatu
zamieszczonego na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka-zlotow.pl oraz poprzez
media.
5. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową w terminie
5 dni od daty ogłoszenia wyników.
6. Wręczenie nagród nastąpi w październiku br.
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych autora w celach związanych z konkursem 1. Wszystkie prace, które
wpłyną na konkurs staną się własnością organizatorów.
8. Obowiązek rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości ufundowanych
nagród, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Organizatorze.
9. Wszelkie pytania i uwagi w sprawie konkursu można kierować na adres e-mail:
jacek.strozynski@wp.pl
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Zgodnie z ustawą z dnia 3 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

