REGULAMIN KONKURSU
na nazwę miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady w Sędziszowie

§1
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na nazwę miejsca aktywności lokalnej
na Osiedlu Sady w Sędziszowie.
2. Celem Konkursu jest nadanie nazwy własnej wybudowanemu przez Gminę Sędziszów miejscu
aktywności lokalnej.
3. Organizatorem Konkursu Urząd Miejski w Sędziszowie, Stowarzyszenie Osiedla Sady, Samorządowe
Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.

§2
1. Konkurs trwa do 30.05.2019r.
2. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 30.05.2019r. na adres:
Samorządowe Centrum Kultury. im. Jana Pawła II
ul. Dworcowa 26
28-340 Sędziszów
lub złożyć osobiście w siedzibie SCK
lub elektronicznie na adres e-mail: gcisedziszow@o2.pl
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie SCK Sędziszów ul. Dworcowa 26, jak również na
stronach internetowych scksedziszow.pl i sedziszow.pl
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dnia: 31.05.2019r.

§3
1. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku do 15 roku życia, z przedszkoli i szkół
z terenu gminy Sędziszów.
2. Nazwa miejsca aktywności lokalnej nie może wywoływać jakichkolwiek negatywnych skojarzeń.
3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zgłoszenie, zawierające propozycję
nazwy miejsca aktywności lokalnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do
niniejszego Regulaminu.

4. Na formularzu zgłoszeniowym wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci lub rodziny członków Komisji Konkursowej.
6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, że uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny
zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni go akceptuje.
7. O zakwalifikowaniu zgłoszenia do Konkursu decyduje i wyboru zwycięskiej nazwy
dokona Komisja Konkursowa.
8. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
a) zgodność z Regulaminem, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów § 3 ust.2,
b) oddanie charakteru obiektu, oryginalność nazwy, pozytywne skojarzenia związane
z zabawą i rekreacją,
c) wartości marketingowe – łatwość rozpoznania i zidentyfikowania obiektu, łatwość
zapamiętania, pozytywne skojarzenia dotyczące obiektu.
§4
1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
2. Wręczenie nagrody nastąpi 01.06.2019r. podczas Gminnego Dnia Dziecka
3. Autor zwycięskiej nazwy placu zabaw przenosi na Organizatora Konkursu prawa
autorskie do tej nazwy w całym chronionym zakresie.
§5
1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
a w przypadku zwycięstwa – również na publikację swojego zdjęcia.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o uczestnikach
i typowanych nazwach w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
3. Informacje o uczestnikach i zwycięzcy wraz ze zdjęciami z Konkursu zostaną podane do publicznej
wiadomości i opublikowane w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych scksedziszow.pl oraz
sedziszow.pl

Karta zgłoszeniowa konkursu na nazwę miejsca aktywności lokalnej
na Osiedlu Sady w Sędziszowie.

Imię i nazwisko: …......................................................................................................................................
E-mail:........................................................................................................................................................
Telefon: …..................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny: ….......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Propozycja nazwy miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady w Sędziszowie
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Oświadczenie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.)
przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu
zgodnie z regulaminem Konkursu. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki
określone w Regulaminie konkursu na nazwę miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady
w Sędziszowie.

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II
ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów;
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
e-mail: iod@czi24.pl
3.Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem: (link do obowiązku informacyjnego
znajdującego się na stronie http://scksedziszow.pl/rodo.htm).

…........................................................................
Podpis opiekuna prawnego

