ZAPOJTE SA DO LETNEJ ČITATEĽSKEJ SÚŤAŽE KATOLÍCKYCH NOVÍN
NA TÉMU: LETO SO SVÄTÝMI – OD KOŠÍC PO LIBANON
Priebeh súťaže:
V každom letnom čísle KN 26 až KN 35 uverejníme
na 3. strane súťažné otázky zamerané najmä na
svätcov, osobitne na svätých košických mučeníkov, sv. Cyrila a sv. Šarbela. Vyberte správnu odpoveď A, B alebo C a vpíšte ju do súťažnej karty (na
druhej strane). Ku každej dvojici odpovedí nalepte
kupón. Raz môžete namiesto kupónu použiť žolíka.

SVÄTÝ ŠARBEL, SNÍMKA: facebook.com/Saint Charbel

Letná čitateľská súťaž Katolíckych novín

LETO SO SVÄTÝMI
– OD KOŠÍC
PO LIBANON

Vyhodnotenie
Po skončení súťaže nám do 13. septembra 2019
pošlite vyplnenú súťažnú kartu na adresu redakcie: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1, heslo: Leto so svätými.

Ceny:
1. cena: Zájazd do Libanonu – po stopách
sv. Šarbela – pre 2 osoby venuje
CK Awertravel
2. cena: Zájazd do Ríma pre 2 osoby venuje
CK Awertour
3. cena: Relaxačno-liečebný rodinný pobyt
v Kúpeľoch Nimnica, plná penzia,
pre 2 dospelých a 2 deti
4. cena: Elektrická kolobežka
5. cena: Keramický gril
6. cena: Záhradný pavilón
7. cena: Kaskádová záhradná fontána
8. až 12. cena: Hriankovač

Odmeny v hodnote za viac ako 4 300 €!
Do žrebovania o 12 hodnotných cien budú zaradení
všetci tí, ktorí správne odpovedia aspoň na 18 z 20
otázok a nalepia na kartu všetkých desať kupónov.

Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu a zoznam cien
nájdete aj na stránke www.katolickenoviny.sk.

HROBKA SV. CYRILA V BAZILIKE SV. KLEMENTA V RÍME
SNÍMKA: WIKIMEDIA COMMONS/ONDŘEJ ŽVÁČEK

Prázdninová súťaž pre deti
i celú rodinu

LETO S ANDREJOM
2019
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Pre našich najmladších čitateľov sme aj toto leto
pripravili zaujímavú prázdninovú súťaž. Tentoraz
bude súvisieť so 170. výročím vzniku Katolíckych novín. Počas deviatich týždňov budeme našich malých kamarátov zoznamovať predovšetkým s osobnosťou kňaza, ktorého život a práca
boli úzko prepojené s Katolíckymi novinami aj so
Spolkom svätého Vojtecha. V KN 26 – 34 v rubrike Deťom prostredníctvom komiksu predstavíme Andreja Radlinského; jeho detstvo, štúdium,
kňazské povolanie, vážnu prácu pre SSV a KN
i veselé zaujímavosti. V tomto výlete do minulosti deťom priblížime aj to, aké dôležité je budovanie vzťahu k Bohu i vzťahov vo vlastnej rodine; prečo sa treba vzdelávať a chodiť do školy;
a prečo si treba ctiť morálne hodnoty.
Odmeny
Každý súťažiaci získa po zaslaní hracej karty
a vyplneného denníka úloh prekvapenie a 50
vyžrebovaných výhercov (spolu s rodinami)

čaká 28. septembra 2019 špeciálny program
s Dobromilkou a so Svetlúšikom v Bratislave;
v meste, kde sídlia Katolícke noviny. Začneme
slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Martina; po nej výhercov čakajú rôzne atrakcie.
Pravidlá súťaže
• Na hraciu kartu si do označených políčok
budete postupne vlepovať 9 kupónov, ktoré
nájdete pri jednotlivých dieloch letného seriálu.
Raz môžete využiť žolíka.
• Splnené úlohy (minimálne 12 úloh) si zapíšete do letného denníčka (hocijakého zošita)
a po skončení hry nám ho pošlete s vyplnenou
hracou kartou (prosíme o vlastnoručný podpis
zákonného zástupcu dieťaťa) najneskôr do
4. septembra 2019 na adresu: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava, heslo: Leto
s Andrejom 2019.
• Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu a úlohy
nájdete aj na www.katolickenoviny.sk.

Pri každej otázke vpíšte jedno písmeno so správnou odpoveďou (A, B alebo C).

KN 26

SVÄTÍ KOŠICKÍ MUČENÍCI
SNÍMKA: ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD KOŠICE

Ďalšie dôležité informácie (GDPR)
Do súťaže sa môže prihlásiť iba osoba staršia ako
16 rokov. Zapojením sa do súťaže a odoslaním
vyplnenej hracej karty na adresu redakcie Katolíckych novín, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1,
udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných
údajov za účelom účasti v letnej čitateľskej súťaži
Leto so svätými – od Košíc po Libanon v súlade
s podmienkami súťaže (zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie z dôvodu výhry).
Súhlas potvrdzujem svojím podpisom:
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KN 28

KN 29

KN 30

Otázka 1.

Otázka 3.

Otázka 5.

Otázka 7.

Otázka 9.

Otázka 2.

Otázka 4.

Otázka 6.

Otázka 8.

Otázka 10.

KN 32

KN 31

KN 33

KN 34

KN 35

Otázka 11.

Otázka 13.

Otázka 15.

Otázka 17.

Otázka 19.

Otázka 12.

Otázka 14.

Otázka 16.

Otázka 18.

Otázka 20.

Meno a priezvisko:

...............................................................

(Váš podpis)
Vaše osobné údaje budú v redakcii Katolíckych novín, Kapitulská 5, Bratislava, po skončení súťaže
do 30 dní zlikvidované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa
27. 4. 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR).

Ulica, číslo domu:

PSČ, obec:

Telefón, e-mail:

KN si predplácam

▫

KN si kupujem

▫

Iné

▫

Hracia karta
Leto s Andrejom 2019

KN 34
Meno dieťaťa:
Ulica:
Obec:
KN 32

KN 33

PSČ:

Telefón zákonného zástupcu:
E-mail zákonného zástupcu:
(Telefón alebo e-mail zákonného zástupcu dieťaťa prosíme uviesť,
aby sme sa s výhercami mohli v prípade potreby obratom skontaktovať.)

Mená spoluriešiteľov úloh:
KN 30

KN 31
Mám vek menej ako 16 rokov –

KN 28

KN 29

▫ áno▫ nie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa za účelom účasti v detskej súťaži Leto s Andrejom 2019 v súlade s podmienkami súťaže (zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie z dôvodu
hlavnej výhry, ktorou je účasť na akcii v Bratislave).
Súhlas potvrdzujem svojím podpisom: ................................................................................................................................................................
Osobné údaje dieťaťa budú v redakcii Katolíckych novín, Kapitulská 5, Bratislava, po skončení súťaže
do 30 dní zlikvidované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa
27. 4. 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR).
Ktorá časť letného seriálu o Andrejovi Radlinskom sa ti najviac páčila?

KN 26

KN 27
Tvoj odkaz redakcii KN, Dobromilke a Svetlúšikovi:

