
 

Regulamin Konkursu 

 

„SĄSIAD – POMOCNA DŁOŃ” 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Tytuł „SĄSIAD – POMOCNA DŁOŃ” jest przyznawany za aktywną postawę sąsiedzką i 

bezinteresowne działanie na rzecz innych przez Kapitułę Konkursu.  

2. Do Konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba, której pomoc innym powinna 

stać się wzorem postępowania.  

3. Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie tytułu „SĄSIAD – POMOCNA DŁOŃ” odbędzie 

się podczas uroczystości organizowanej w dniu 27 maja 2014 w MDK „Koszutka” w Katowicach 

 

 

§ 2 

Zgłoszenia do konkursu 

 

1. Kandydata do Konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna i organizacja społeczna.  

2. Każdy może zgłosić dowolną liczbę kandydatów, przy czym każde zgłoszenie musi 

zostać nadesłane odrębnie z zachowaniem niżej wymienionych postanowień.  

3. Zgłoszenia kandydatów do konkursu należy nadsyłać do 10 maja 2014.  

4. Zgłoszenia można przesłać:  

a) pocztą na adres: Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47, 40-126 

Katowice, z dopiskiem: Konkurs „SĄSIAD – POMOCNA DŁOŃ” 

b) w wersji elektronicznej na adres: domkultury@mdkkoszutka.pl 

5. Zgłoszenia należy składać na formularzach dostępnych na stronie internetowej 

www.mdkkoszutka.pl 

6. Każde zgłoszenie musi zawierać: 

a) dane kandydata: imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy  

b) dane zgłaszającego:  

- imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych według załączonego formularza 

- opis kandydata uzasadniający zgłoszenie 

- zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z realizacją Konkursu 

7. Zgłoszenie pozbawione elementów, o których mowa w § 2 ust. 6 będzie uznane za 

nieważne.  

8. Zgłoszenia nadesłane w formie elektronicznej winny zostać uzupełnione o złożone na 

piśmie oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 6 w terminie do 10 maja.  

9. Miejski Dom Kultury „Koszutka” nie zwraca nadesłanych zgłoszeń. 

Zgłoszenia złożone w sposób prawidłowy zostaną zachowane w dokumentacji konkursu 

przechowywanej przez MDK „Koszutka”, a zgłoszenia nieważne ulegną zniszczeniu.  

 

 

§ 3 
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Kapituła konkursu 

1. Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę Konkursu.  

2. Członków Kapituły powołuje Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”. 

3. Członkowie Kapituły wybierają przewodniczącego Kapituły spośród swego grona zwykłą 

większością głosów.  

§ 4 

Tryb przyznawania nagrody 

1. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” 

zwołuje posiedzenie Kapituły Konkursu.  

2. Wybór zwycięzcy odbywa się w drodze otwartej dyskusji i głosowania – decyzje 

Kapituły zapadają zwykłą większością głosów. 

3. W przypadku równej liczby głosów głos rozstrzygający ma przewodniczący Kapituły.  

4. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

5. Kapituła może również przyznać wyróżnienie specjalne. 

6. Nagrodę główną Konkursu stanowi tytuł „SĄSIAD – POMOCNA DŁOŃ”. Zwycięzca 

otrzymuje również statuetkę, dyplom gratulacyjny oraz nagrodę rzeczową.  

7. Laureaci konkursu, którym Kapituła przyznała wyróżnienie specjalne otrzymują nagrody 

rzeczowe oraz dyplom gratulacyjny.  

8. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.mdkkoszutka.pl 

 

§ Informacje dodatkowe 
1. Regulamin konkursu udostępniony jest w siedzibie Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” 

i na jego stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl 

2. Wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą osoby/ podmioty, 

które je przesłały. 

3. Deklarując wzięcie udziału w konkursie w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem 

Kandydat wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem 

telefonu 32 258 92 00 lub emailem: domkultury@mdkkoszutka.pl 
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KARTA  ZGŁOSZENIA   KANDYDATA 
 

na Konkurs „Sąsiad – Pomocna Dłoń” 
 

1. Dane  Kandydata  

 

 - imię i nazwisko ……………………………………………………………....................................... 

 - adres oraz telefon kontaktowy……………………………………………………………………….  

 

    2. Dane Zgłaszającego:  

     -  imię i nazwisko  ………………………………………………………………………………… 

     -  adres oraz telefon kontaktowy…………………………………………………………………… 

      

  3. Opis Kandydata / jego osoby i działalności /      

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….... 

 

Zgłaszający – Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie 

moich danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu „Sąsiad – Pomocna 

Dłoń” zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 1977r. nr 133, póź. 883 z 

późniejszymi zmianami ).  

                                                                                           ……………………………………… 

         czytelny podpis 



 

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Kandydata  na Konkurs „Sąsiad – Pomocna Dłoń” 

 

 

…………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko 

 

Ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i 

wykorzystanie moich danych  osobowych oraz nieodpłatne rozpowszechnianie  mojego 

wizerunku w celach związanych z realizacją Konkursu  „Sąsiad – Pomocna  Dłoń” zgodnie z 

Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 1977r. nr 133, póź. 883 z późniejszymi 

zmianami ).  

  

 

                                                                                    ………………………………………….. 

        czytelny  podpis 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


