Regulamin konkursu na nazwę parku w Branicach
II tura

§1. Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu na nazwę własną parku w Branicach zwanego dalej
„Konkursem”, jest Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, zwany
dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs obejmuje zaproponowanie nazwy własnej dla parku w Branicach.
3. Nazwa powinna być atrakcyjna, oryginalna, łatwa do zapamiętania oraz nawiązywać do
charakteru miejsca.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 propozycję nazwy.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru nazwy, jeśli żadna nie zyska
wystarczającego uznania Komisji.
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§2. Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie osób
niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
Uczestnik
konkursu
przesyła
na
adresy
e-mail:
ug@branice.pl
informator.branicki@onet.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający: imię,
nazwisko, adres zamieszkania i e-mail uczestnika, nr telefonu kontaktowego oraz
proponowaną nazwę parku. Propozycję zawierającą wszystkie niezbędne dane z
formularza, można również wpisać bezpośrednio w treści e-maila. Propozycje nazwy
można również dostarczyć w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście do
sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice.
W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu dokumenty, o których mowa w ust.2 lit.
b, podpisuje rodzic bądź opiekun prawny.
W przypadku wpłynięcia takie samej propozycji nazwy parku od więcej niż jednej osoby,
decyduje kolejność wpływu odpowiedzi.
W przypadku osoby, której zgłoszenie zostało odrzucone, o zaistniałej sytuacji zostanie
poinformowana niezwłocznie.
Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę praw
do otrzymania nagrody.
§3. Wybór nazwy
Wójt Gminy Branice powoła Komisję Konkursową.
Ze zgłoszonych propozycji Komisja konkursowa, w drodze głosowania wybierze nazwę
parku.
Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji
Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.

6. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu, zwłaszcza w przypadku
małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu propozycji.
§4. Nagrody
1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę finansową w wysokości 500,00 zł.
2. Wśród pozostałych uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe (ich ilość będzie
zależna od liczby zgłoszeń).
§5. Termin przeprowadzenia konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
a) do dnia 08.04.2021 r. (do godz. 23.59 e-mailem, w wersji papierowej liczy się data
wpływu do Sekretariatu UG Branice) - składanie propozycji nazw,
b) do dnia 12.04.2021 r. - ocena nadesłanych propozycji przez Komisję Konkursową,
c) planowana data ogłoszenia wyników: do 15.04.2021 r.
2. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie wyznaczonym w ust 1 lit.a) nie
będą rozpatrywane.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
www.branice.pl oraz na profilu społecznościowym fb - Gmina Branice. Laureat Konkursu
o terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie powiadomiony odrębnie.
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§6. Prawa do nazwy
Z chwilą ogłoszenia wyników, zwycięzca konkursu przenosi na organizatora nieodpłatnie
wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe i
zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych.
Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia
z jakichkolwiek tytułów w stosunku do Organizatora bądź osób trzecich, które nabyły
prawa majątkowe do nazwy.

§7. Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie w
regulaminie.
2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej
www.branice.pl.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
4. Osoba do Kontaktu ze strony Organizatora: Iwona Kopaniecka, kierownik referatu oświaty,
promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, tel: 77/ 486-82-50 wew. 16, e-mail:
iwona.kopaniecka@onet.eu.

