Regulamin konkursu wiedzy z okazji 60-lecia Parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Brzesku Słotwinie
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Brzesku
Słotwinie oraz Zarząd Osiedla Słotwina.
2. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat historii i współczesności Parafii
Matki Boskiej Częstochowskiej w Brzesku oraz Osiedla Słotwina, wzmocnienie więzi
z parafią oraz umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojej wiedzy.
3. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży i osób dorosłych, którzy należą do Parafii
Matki Boskiej Częstochowskiej w Brzesku.
II. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas trwania Festynu Parafialnego w dniu
22.06.2019 r. o godz. 17.00
2. W konkursie może wziąć udział 10 osób zgłoszonych do organizatorów konkursu do
dnia 22.06.2019 r., nie później jednak niż podczas trwania Pikniku Parafialnego do
godziny 16.30.
3. Uczestnik deklaruje chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez wypełnienie Formularza
zgłoszeniowego (załącznik 1).
4. Uczestnik zobowiązany jest również do złożenia stosownych oświadczeń będących
częścią Formularza zgłoszeniowego, a także do akceptacji Regulaminu Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu wypełniając Formularz zgłoszeniowy składa oświadczenie, iż
zapoznał się z Regulaminem Konkursu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu zgłoszeniowym oraz wykorzystania
swojego wizerunku na potrzeby Konkursu, w celach promocji Konkursu oraz
Organizatorów.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny (imię i nazwisko, adres
zamieszkania), ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs będzie realizowany w formule etapowej.
2. W I etapie uczestnicy odpowiadają na wylosowane przez siebie 2 pytania. Pytania
I etapu dotyczyć będą historii i współczesności Słotwiny.
3. W etapie II uczestnicy losować będą zestaw trzech pytań przygotowanych
w kopertach. Pytania dotyczyć będą Parafii M.B. Częstochowskiej, jej historii
i współczesności.
4. Do III etapu zakwalifikowane zostaną trzy osoby z najwyższą ilością punktów
zdobytą w poprzednich etapach. W przypadku równej ilości punktów zdobytych
przez więcej niż 3 uczestników o wejściu do finału zdecyduje dogrywka.
5. W III etapie uczestnicy losować będą zestaw trzech pytań przygotowanych
w kopertach.
6. Spośród finalistów wyłoniony zostanie zwycięzca.
7. W przypadku jednakowej ilości punktów o zwycięstwie decydować będzie
dogrywka.
8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje
komisję

konkursową.

Wszelkie

wątpliwości
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Konkursu,

interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
9. Organizatorzy gwarantują dla finalistów konkursu nagrody rzeczowe.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko
z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi lub prawnymi.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się
z treścią Regulaminu i go akceptuje.
3. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.parafia-slotwina.pl oraz
na https://www.facebook.com/Osiedle-Słotwina

Załącznik 1

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu wiedzy z okazji 60-lecia Parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej w Brzesku Słotwinie

Zgłaszam chęć uczestnictwa w w/w konkursie.

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………….

1) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
2) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku na potrzeby publikacji
zdjęć, filmów z przebiegu konkursu z okazji 60-lecia powstania Parafii pw. M.B.
Częstochowskiej w Brzesku
3) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
przebiegu i sprawozdania z przebiegu konkursu z okazji 60-lecia powstania Parafii pw. M.B.
Częstochowskiej w Brzesku.
4) Oświadczam, że w/w zgody obowiązują na czas nieograniczony.
5) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego do komisji konkursowej najpóźniej do godz. 16.30 w dniu 22.06.2019 r.

………………………………………………………….
Podpis uczestnika

