REGULAMIN KONKURSU
NA PROPOZYCJĘ NAZW ROND W NIEPOŁOMICACH
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Organizator:
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, z siedzibą przy
Placu Zwycięstwa 13, a jednostką odpowiedzialną Referat Promocji, tel. (12) 378 35 01,
e-mail: promocja@niepolomice.com
Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

II. Cel konkursu:
Wyłonienie najlepszych propozycji na nazwę czterech rond na terenie miasta Niepołomice:
- rondo nr 1 – przy Placu Zwycięstwa (obok Magistratu)
- rondo nr 2 – skrzyżowanie ulic Bocheńskiej i Pięknej
- rondo nr 3 – skrzyżowanie ulic Wimmera oraz Wielickiej (przy „Coca Coli”)
- rondo nr 4 – skrzyżowanie ulic Płaszowskiej, Diesla i Wimmera

III. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna
(osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
Przygotowaniem, przebiegiem, oraz wszelkimi pracami związanymi z konkursem
kieruje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin
Komisji Konkursowej.
3. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie po trzy propozycje nazw dla
każdego ronda na prawidłowo wypełnionym „Formularzu Zgłoszeniowym” –
stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy
w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, w zaklejonej kopercie z
dopiskiem: „Konkurs-Rondo” lub drogą e-mailową wysyłając uzupełniony formularz
na adres: konkurs@niepolomice.com w tytule wiadomości wpisując „Konkurs-Rondo”.
5. Autorzy nadesłanych projektów z chwilą ich zgłoszenia do udziału w Konkursie
przekazują na rzecz Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe, w tym prawo do
rozporządzania nazwami i prawo dowolnej modyfikacji, bez konieczności zapłaty z
tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
6. Każde zgłoszenie powinno zawierać dokładne dane teleadresowe zgłaszającego oraz
zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem
konkursu.
7. Zgłaszana propozycja nazwy nie może naruszać praw autorskich osób trzecich z
postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)
8. Do konkursu nie zostaną dopuszczone propozycje nazw wulgarnych, obraźliwych, etc.

9. W razie zgłoszenia dwóch takich samych nazw, decydująca jest kolejność zgłoszeń.
10. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 18 maja 2012 roku, o godzinie 12.00.

IV. Zasady konkursu
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Czas trwania konkursu: Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 06.04.2012r. do
dnia 30.06.2012r.
Konkurs realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy etap, będzie trwał od dnia
06.04.2012r. do dnia 18.05.2012r.
W pierwszym etapie konkursu zbierane będą zgłoszenia propozycji na nazwy rond.
Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która wybierze po pięć
najlepszych propozycji, które przejdą do drugiego etapu.

V.

Rozstrzygnięcie konkursu

1.

W drugim etapie na propozycje wybrane przez Komisję Konkursową głosować będą
internauci, czytelnicy Gazety Niepołomickiej oraz uczestnicy XXI Dni Niepołomic.
Najwyżej ocenione propozycje zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w
Niepołomicach.
Ostateczną decyzję w sprawie nadania nazw rondom podejmie Rada Miejska w
Niepołomicach. Wybrane nazwy nie muszą być związane z propozycjami
nagrodzonymi w konkursie.
Propozycje które otrzymają najwięcej głosów internautów niezależnie od decyzji Rady
Miejskiej w Niepołomicach zostaną nagrodzone kompaktowymi aparatami
fotograficznymi.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania zgłoszonych nazw bez
uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia oraz do opublikowania danych osobowych
laureatów Konkursu w materiałach reklamowych Gminy Niepołomice, w mediach, lub
w Internecie.
Nadesłane zgłoszenia nie będą zwracane uczestnikom.
Sprawy sporne powstałe w trakcie trwania Konkursu rozstrzyga Organizator.
Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Referacie Promocji Urzędu Miasta i
Gminy Niepołomice pod nr tel. (12) 378 35 01, lub poprzez e-mail na adres:
promocja@niepolomice.com
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Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest
udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu na stronie
www.niepolomice.eu oraz w siedzibie Organizatora.
Zgłaszając udział w Konkursie uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje
się postanowieniom regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

