
Wypełnienie formularza Zgłoszenia
Personelu Programu Działalności
(# 365).

Ubiegająca się o nagrodę Rada nie
może być zawieszona przez Radę
Najwyższą  za niepłacenie składek
per capita, lub innych należności.

Wypełnienie Dorocznego
Formularza Sprawozdawczego nt.
Bratniej Działalności (# 1728).

Złożenie formularza zgłoszenia do
Nagrody im. Kolumba (#SP-7)
przed 30 czerwca.

Upewnienie się, czy cała 
dokumentacja dotycząca nowych
członków zarówno ubezpieczonych
jak i nie, została złożona i 
zarejestrowana w biurze Rady
Najwyższej  przed 30 czerwca.

W razie pytań, prosimy 
o kontakt: tel. +1(203) 752-4270

www.kofc.org

Lista warunków
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Starajmy się
uzyskać najbardziej
prestiżową nagrodę,

jaką rada może
osiągnąć!
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Nagroda im. Księdza McGivney
Przyznawana jest radom, które w danym roku brat-
nim uzyskają wzrost liczby członków co najmniej o
5% (rady które mają poniżej stu członków mają
uzyskać co najmniej 5-u nowych członków).
Kluczem do spełnienia tego warunku jest
rozpoczęcie działalności rekrutacyjnej na początku
roku bratniego. Rada może wprowadzać w życie
wskazówki Zakonu zawarte w „Planie Akcji”, lub
też realizować swoje własne idee. Najważniejsze,
aby prowadzić czynną rekrutację przez cały rok, nie
czekając na czerwiec, aby uzyskać wymaganą liczbę
nowych członków.

Aby móc ubiegać się o nagrodę, dokumentacja
dotycząca nowych członków (także członków,
którzy przenoszą się z innych rad) musi być
złożona i zarejestrowana w biurze Rady
Najwyższej przed 30 czerwca.

Nagroda im. Kolumba
Przyznawana jest radom, które przeprowadziły co
najmniej cztery akcje w ramach działalności na rzecz
Kościoła, społeczności, rady, rodziny i młodzieży.
Rady powinny stworzyć komitety odpowiedzialne
za organizację odpowiednich programów w ciągu
całego roku bratniego. Dobry plan jest gwarancją
sukcesu.

Formularz zgłoszenia do Nagrody im. Kolumba
znajduje się w Zbiorze Formularzy
Sprawozdawczych Rady oraz na stronie 
internetowej Zakonu www.kofc.org (nr 1436) i
musi zostać złożony i zarejestrowany w biurze
Rady Najwyższej przed 30 czerwca.

Nagroda dla Wybitnej Rady jest przyznawana Radzie,
która uprzednio zdobędzie nagrody:

Nagrodę im. Księdza McGivney za wzrost liczby członków
oraz

Nagrodę im. Kolumba za Program Działalności.
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