
Informacje dotyczące wyboru Księżnej/Księcia 2019 

Od pięciu lat w czasie Dni Księstwa Brzeskiego wybieramy Księcia lub Księżną Księstwa Brzeskiego. W tym 

roku będzie podobnie – już niebawem wybierzemy księcia lub księżną na szóstą kadencję! 

Trwa nabór zgłoszeń kandydatów na stanowisko księcia/księżnej kadencji 2019/2020. 

Do obowiązków Księżnej – Księcia należeć będzie: 

– godne reprezentowanie Księstwa Brzeskiego, 

– uczestniczenie w wybranych wydarzeniach, spotkaniach na terenie Księstwa, 

– przyjmowanie na audiencjach dworzan, mieszkańców i turystów w terminach określonych przez Zespół 

organizacyjny. 

Kandydat na funkcję Księżnej lub Księcia musi spełnić takie warunki jak: 

– mieć ukończone 18 lat, 

– musi być mieszkańcem naszego miasta (lub też osobą działająca na rzecz Brzegu i jego mieszkańców), 

– posiadać umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z dworzanami i turystami, 

– musi być dyspozycyjny, 

– mile widziane są też takie cechy jak: ładny charakter pisma i brak tremy przed publicznymi wystąpieniami. 

Od zeszłego roku o kolejną kadencję mogą ubiegać się książęta i księżne, które już zasiadały na tronie – nie 

obowiązuje już zasada jednokadencyjności.  

Nabór kandydatów na Księżną – Księcia Księstwa Brzeskiego prowadzi Zespół Organizacyjny. Aby się 

zgłosić wystarczy przesłać swoje imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz zdjęcie, na adres: 

dniksiestwabrzeskiego@gmail.com lub pocztą na adres BCK (ul. Jabłkowa 5, 49-300 Brzeg) do dnia 

19.04.2019 r. Należy także uzupełnić i przesłać wypełnioną metrykę księcia/księżnej. Szczegóły na stronie: 

www.bck-brzeg.pl. 

WYBORY – JAK GŁOSOWAĆ? 

Oprócz tradycyjnego sposobu głosowania – stacjonarnego, tradycyjnego umożliwiamy głosowanie 

internetowe!  

Głosowanie online: Głosy na kandydatów oddawać będzie można za pośrednictwem aktywnego linku, który 

opublikowany zostanie na stronie internetowej www.bck-brzeg.pl w dn. 25.04.2019. Głosowanie online 

staruje w dniu 25.04.2019 o godz. 12:00 i potrwa do 30.04.2019 do godziny 14:00. Ankietę wypełnić można 

jeden raz z jednego urządzenia mobilnego. Jedna osoba może oddać jeden głos w głosowaniu internetowym 

– wszystkie głosy będą weryfikowane.  

Głosowanie tradycyjne. Głosy oddawać będzie można w oznaczonym punkcie w Brzeskim Amfiteatrze w 

dniu 02.05.2019 w godz. 16:00-18:00 na udostępnionych kartach do głosowania. Każda osoba może oddać 

jeden głos tradycyjny. 

Głosy internetowe i oddane tradycyjnie zostaną zsumowane przez komisję w dniu 02.05.2019, a wyniki 

ogłoszone zostaną tego samego dnia około godziny 19:50.  

Funkcja Księżnej – Księcia ma charakter reprezentacyjny i odbywa się bez wynagrodzenia. Już 2. maja 

ogłosimy, kto zasiądzie na książęcym tronie. Zachęcamy do wspólnej zabawy! 

Serdecznie zapraszamy!!! 
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