REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ OSIEDLA
PRZY UL. KOPERNIKA 34A W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
I. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

Celem Konkursu jest wybór oryginalnej nazwy osiedla, nawiązującej do charakteru miejsca. Wyłoniona w
Konkursie nazwa będzie wykorzystywana do identyfikacji i promocji osiedla.
Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na nazwę osiedla nowo powstającego w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Kopernika 34A na terenie dawnych zakładów odzieżowych GAMBO, zwanego
dalej "Konkursem" oraz warunki uczestnictwa w nim.
Ramy czasowe konkursu:
• w dniach 15 lutego 2017 r. do 15 maja 2017 r. do godziny 15.00 - nadsyłanie propozycji nazw
konkursowych,
• do dnia 31 maja 2017 r. do godziny 15.00 - ocena nadesłanych propozycji i ogłoszenie wyników.

II. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Św., zwana dalej Organizatorem.

III.Uczestnicy konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Konkurs jest adresowany do osób powyżej 18 roku życia.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz ich najbliższa rodzina.
Za najbliższą rodzinę uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.
W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik konkursu składa u Organizatora konkursu pracę konkursową
zawierającą projekt nazwy osiedla w terminie do 15 maja 2017 roku. Prace należy składać na druku
Zgłoszenia do udziału w konkursie na nazwę osiedla, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na nazwę osiedla w Ostrowcu Św. przy ul.
Kopernika 34A” osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie OTBS Sp. z o.o.

IV.Wymagania dotyczące prac konkursowych
1.

2.
3.
4.

Nazwa osiedla musi spełniać następujące warunki:
a) musi budzić dobre skojarzenia z osiedlem lub Ostrowcem Św.;
b)nawiązywać do charakteru miejsca;
c) być łatwa do zapamiętania;
d)być oryginalna;
Propozycja nazwy musi być uzasadniona kilkoma zdaniami.
Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 1 propozycję nazwy.
Pracę konkursową należy oznaczyć imieniem, nazwiskiem oraz adresem autora.

V. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu
1.

Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa w składzie:
a) Kamil Stelmasik - Radny miejski;
b) Aron Pietruszka – Radny miejski, przewodniczący Rady Osiedla 25 lecia.
c) Tomasz Gębka – asystent prezydenta Ostrowca Św.;
d) Mariusz Malinowski – kierownik techniczny OTBS;
e) Joanna Kasprzyk – Pater, OTBS;
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wskazuje zwycięzcę konkursu, które przedstawia do akceptacji
Organizatorowi konkursu.
a) każdy z członków Komisji oceni każdą zgłoszoną propozycję nazwy
w skali: od 1 (najsłabsza ocena) do 5 (najlepsza ocena).
b) dla każdej zgłoszonej propozycji zostanie obliczona suma uzyskanych punktów od wszystkich członków
Komisji,
c) propozycja nazwy, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za zwycięską,

d) dwie kolejne najwyżej ocenione nazwy zostaną wyróżnione.
3.

Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który
przechowywany będzie w siedzibie Organizatora konkursu.
4. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a)oryginalność;
b)łatwość kojarzenia i zapamiętywania;
c) dobra identyfikacja nazwy z osiedlem lub miastem;
d)czytelność i funkcjonalność;
5. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Organizator konkursu akceptuje wskazanie Komisji Konkursowej, o którym mowa w ust.2 lub podejmuje
decyzję o unieważnieniu konkursu.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2017 roku.
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora www.otbs.ostrowiec.pl nie
później niż do dnia 2 czerwca 2017 roku.
9. Uczestnik konkursu, które praca konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najlepszą
spośród wszystkich ocenianych prac, zostanie powiadomiony o swoim zwycięstwie oraz o terminie i
miejscu wręczenia nagrody, telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez wybierania najlepszej
pracy, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.

VI.Nagroda
1.
2.
3.
4.
5.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę: tablet o wartości ok. 1000 zł.
Nagrody wyróżnienia – gadżety elektroniczne o wartości 200 zł każda, otrzymają dwie kolejne najwyżej
ocenione prace.
Nagrody zostaną wręczone w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora nie później niż w terminie
30 dni od daty zakończenia Konkursu.
W przypadku pracy zespołowej nagroda przypada jej autorom.
Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie dowodu osobistego zwycięzcy konkursu.

VII.Prawa autorskie
1.
2.
3.
4.
5.

Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie pracy konkursowej oraz jego praca
konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do
nadesłanej przez Uczestnika Pracy Konkursowej.
Zwycięzca konkursu z chwilą wydania nagrody przeniesie na Organizatora konkursu, bez dodatkowego
wynagrodzenia wszelkie autorskie prawa majątkowe do projektu stanowiącego najlepszą pracę konkursową.
Poprzez zgłoszenie do konkursu, autor zwycięskiej nazwy wyraża zgodę na bezpłatne publikowanie swoich
danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku w materiałach informacyjnych o konkursie oraz
pokonkursowych kampaniach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu w celu jego skutecznego
wykorzystania.

VIII.Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia
konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny.
Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego
regulaminu.
Do udzielenia wyjaśnień upoważniony jest pan Mariusz Malinowski, tel. 661417770
Organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych biorących udział w konkursie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego
prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Załącznik nr 1do Regulaminu Konkursu na nazwę nowo powstającego osiedla w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
ul. Kopernika 34A na terenie dawnych zakładów odzieżowych GAMBO

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
NA NAZWĘ OSIEDLA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PRZY
UL. KOPERNIKA 34A NA TERENIE DAWNYCH ZAKŁADÓW ODZIEŻOWYCH GAMBO

Propozycja nazwy osiedla:
…………………………………………………………………………………………………………………
/Proszę wpisać drukowanymi literami/

Uzasadnienie nazwy:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dane Zgłaszającego:
1. Imię………………………………………………………………………………………….
2. Nazwisko……………………………………………………………………………………
3. Wiek…………………………………………………………………………………………
4. PESEL……………………………………………………………………………………….
5. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………
6. Telefon………………………………………………………………………………………
7. E-mail……………………………………………………………………………………….
8. Nr dowodu osobistego………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
1.

Znane mi są warunki konkursu, akceptuję Regulamin konkursu na nazwę osiedla w Ostrowcu Św. przy ul.
Kopernika 34A i wyrażam zgodę na nieodpłatne, stałe wykorzystywanie mojej pracy przez Organizatora
konkursu.

2.

Nadesłana praca jest wynikiem mojej indywidualnej pracy twórczej, jest wolna od wad prawnych i nie
narusza praw osób trzecich.

3.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z
promocją Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133, poz. 833 z późn. zm.)

………………..…………………………….
(miejsce, data i podpis)

