Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 0050.97.2021 Wójta Gminy Radwanice
Z dnia 31 sierpnia 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU
„Nazwa dla Obiektu Sportowego w m. Lipin”

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU
Wójt Gminy Radwanice ogłasza konkurs na nadanie nazwy dla obiektu sportowego w m. Lipin.
1. Celem konkursu jest:
a) wybranie nazwy dla obiektu sportowego w m. Lipin, (w dalszej treści Regulaminu
„nazwa obiektu”) która będzie wykorzystywana do celów popularyzatorskich,
informacyjnych i promocyjnych;
b) wzmocnienie tożsamości lokalnej w zakresie współdecydowania

o nazewnictwie obiektów użyteczności publicznej;
c) wzrost udziału mieszkańców w życiu społecznym gminy.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy i skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy
Radwanice
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie propozycji nazwy dla obiektu sportowego
w m. Lipin wraz z krótkim uzasadnieniem

3. Nazwa obiektu powinna spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a)
b)
c)
d)

nawiązywać do charakteru Obiektu i/ lub
nawiązywać do specyfiki działalności planowanej w Obiekcie i/ lub
być oryginalna i cechować się pomysłowością promocyjno - marketingową,
być zwięzła i krótka.

4. Propozycja nazwy dla obiektu sportowego w m. Lipin powinna zawierać dodatkowo
informacje, które w sposób nie budzący wątpliwości pozwolą zidentyfikować autora w tym
przede wszystkim: (imię uczestnika, adres zamieszkania i kontakt telefoniczny).

5. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 propozycje nazwy.
III. PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Uczestnicy konkursu zgłaszają propozycje nazwy obiektu na formularzu zgłoszeń, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Formularze zgłoszeń należy dostarczyć: pocztą na adres Urząd Gminy w Radwanicach,
ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Gminy lub mailowo na adres sekretariat@radwanice.pl

3. Zgłoszenia propozycji nazwy odbywają się w terminie do dnia 30 września 2021r.
4. W terminie do 15 września 2021r. Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Radwanice dokona, spośród zgłoszonych nazw, wyboru nazwy Obiektu.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
7. W przypadku zgłoszenia propozycji tej samej nazwy przez różnych autorów decyduje kolejność
zgłoszenia nazwy na formularzu zgłoszenia.
8. Informacja o zwycięskim pomyśle zostanie opublikowana na stronie Urzędu Gminy i profilu FB.
9. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o jego wynikach mailowo i/lub

telefonicznie.
10. Autor zwycięskiej nazwy dla obiektu otrzyma nagrodę rzeczową – bon do sklepu sportowego
o wartości 300 zł oraz upominek w formie gadżetów rzeczowych.
IV. PRAWA AUTORSKIE
1. Przekazanie pomysłu na konkurs traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt
nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw
autorskich.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia
praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca nazwę zrekompensuje Organizatorowi, jako
wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu
roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie
powstaną z tego tytułu.
3. Autor ostatecznej (oficjalnej) nazwy obiektu zobowiązuje się w umowie do przeniesienia
majątkowych praw autorskich do nazwy obiektu, wraz z prawem do nieograniczonego
korzystania w kraju i za granicą, w szczególności
a) w zakresie wykorzystania w całości do realizacji celów do jakich służy;
b) w zakresie wprowadzania dowolnych zmian i aktualizacji według potrzeb Organizatora;
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką;
d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e) w zakresie publikowania w prasie, lub w wydawnictwach książkowych;
f)

w zakresie rozpowszechniania, lub udostępniania w sieciach informatycznych w tym
w Internecie;

g) w zakresie zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom;
h) w zakresie rozpowszechniania na nośnikach magnetycznych, optycznych, płytach itp;
i)

w zakresie wprowadzania do pamięci komputera.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przysłanie pomysłu na nazwę obiektu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o autorze nazwy obiektu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych
Organizatora oraz w mediach i internecie.
3. Z autorem zwycięskiej nazwy obiektu Organizator podpisze umowę o eksploatacji nazwy
obiektu. Umowa zawierać będzie postanowienia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
wraz z prawami zależnymi i pośrednimi.
4. Autor zwycięskiej nazwy obiektu zobowiąże się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od
momentu wystąpienia z takim żądaniem przez Organizatora.
5. W przypadku zaniechania przez autora zwycięskiej nazwy obiektu przystąpienia do podpisania
umowy w terminie, Organizator ma prawo do wybrania innej nazwy i wręczenia autorowi tej
nazwy nagrody.
6. Autor pierwotnie zwycięskiej nazwy nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku
do Organizatora.

Zał. Nr 1 do regulaminu
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
pt. Nazwa dla obiektu sportowego w m. Lipin

1. Imię i nazwisko uczestnika Konkursu,
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Adres, telefon, e-mail
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna (wypełnić w przypadku uczestnika nieletniego)
……………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………..
Miejscowość, data i czytelny podpis zgłaszającego

