
Biblioteka Publiczna Gminy Chocz 

ogłasza 

KONKURS NA PATRONA BIBLIOTEKI 

  

Organizator konkursu 

Biblioteka Publiczna Gminy Chocz 

Konopnickiej 6a/2 63-313 Chocz 

tel. 62 7415143,  e-mail: biblioteka@chocz.pl 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie wybitnej postaci i nadanie  imienia Bibliotece Publicznej 
Gminy Chocz. 

Termin konkursu 

Konkurs trwa od 16.06.2014 – 16.09.2014 r. 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich zainteresowanych. 
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

Komisja konkursowa 

Komisja konkursowa  dokona oceny propozycji kandydatur na patrona oraz dokona jego 
wyboru. 

Regulamin konkursu 

1. Celem konkursu jest wybór patrona i nadanie jego imienia Bibliotece Publicznej Gminy 
Chocz oraz promocja Biblioteki w środowisku lokalnym. 

2. Kandydatem na patrona może zostać wybitna postać, przedstawiciel nauki, kultury, 
życia politycznego i społecznego, instytucja lub wydarzenie. 

3. Patron – instytucja lub wydarzenie - winien reprezentować uniwersalne wartości kultury 
europejskiej, polskiej i regionalnej. 

4. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o przesłanie prac pisemnych 
(esej, rozprawka, list motywujący) zawierających wskazanie konkretnego kandydata z 
uzasadnieniem swojego wyboru. Prace nie zawierające rzetelnego uzasadnienia nie 
będą brane pod uwagę. 



5. Każda praca musi być podpisana: imię i nazwisko, dokładny adres, telefon lub e-mail. 
Młodzież ucząca się pisze także nazwę szkoły i klasę.  Do pracy należy dołączyć 
formularz zgłoszeniowy. 

6. Termin składania prac upływa z dniem 16.09.2014 r. Prace należy składać w Bibliotece 
lub przesłać na adres organizatora z dopiskiem - KONKURS NA PATRONA. 

7.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora. 

8. Nagrodzenie konkursowej pracy nie jest jednoznaczne z wyborem wytypowanej w niej 
postaci na patrona biblioteki. 

9.  W nagrodę wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcy - 
nagrody rzeczowe. 

10.  Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

11. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej 
biblioteki. 

12. Prace prosimy przesyłać na adres: 

Biblioteka Publiczna Gminy Chocz 

63-313 Chocz, ul. Konopnickiej 6a/2  
e-mail: biblioteka@chocz.pl 

z dopiskiem 

„KONKURS NA PATRONA” 

w terminie do 16 września 2014 r. 

(decyduje data stempla pocztowego i wysłania listu elektronicznego)  

13.Oceny propozycji kandydatur i wyboru patrona dokona powołane przez organizatora jury. 

14. Wszystkie nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora. 

15. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich 
postanowień tego regulaminu. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin zamieszczono na stronie internetowej Biblioteki 

www.biblioteka.chocz.pl     

Można je również uzyskać w Bibliotece   
tel.62 7415143 

 e-mail: biblioteka@chocz.pl  

 

http://www.biblioteka.chocz.pl/


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA  
W KONKURSIE NA PATRONA  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY CHOCZ  

Nazwisko i imię   

Adres   

Szkoła   

Telefon   

E-mail   

 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę 
Publiczną Gminy Chocz  dla celów postępowania konkursowego – konkurs na patrona 
biblioteki. 

Oświadczam, że jestem świadom/a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych 
osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia.” 

  

…………………                                                      ……………………………… 
miejscowość i data                                                          podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna 

 


