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Załącznik do  

Zarządzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie nr 26/2021  

z dnia 13.07.2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu  

na propozycję nazwy nowego Przedszkola Publicznego 

 przy ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROPOZYCJĘ NAZWY NOWEGO 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO  

W JANOWICACH WIELKICH 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs organizuje Wójt Gminy Janowice Wielkie zwany dalej Organizatorem. 

2. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora tj. w Urzędzie Gminy Janowice 

Wielkie przy ul. Kolejowej 2 w Janowicach Wielkich, na stronie internetowej gminy: 

www.janowicewielkie.eu oraz na facebookowym profilu gminy: 

https://www.facebook.com/gminajanowicewielkie/. 

3. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

§2 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie propozycji nazwy nowego Przedszkola Publicznego przy ul. 

Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich. 

§3 

Założenia ogólne 

1. Propozycja nazwy nowego przedszkola powinna być charakterystyczna, rozpoznawalna i łatwo 

identyfikowalna z przedszkolem. 

2. Organizator sugeruje proponowanie krótkich nazw, umożliwiających ich praktyczne 

zastosowanie. 

§4 

Zasady udziału w konkursie 

1. Propozycję nazwy należy zgłosić w karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy składać w sposób następujący: 

•  w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich przy ul. Kolejowej 2,  

http://www.janowicewielkie.eu/
https://www.facebook.com/gminajanowicewielkie/
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•  poprzez pocztę elektroniczną na adres  mailowy: promocja@janowicewielkie.eu  

wpisując w tytule „Konkurs na nazwę nowego przedszkola.” 

 

§5 

Uczestnicy 

1. W konkursie udział wziąć mogą mieszkający na terenie Gminy Janowice Wielkie młodzież, 

która ukończyła 15 lat oraz dorośli, którzy: 

•  zapoznali się z regulaminem i zaakceptowali go poprzez podpisanie karty zgłoszenia; 

•  złożyli w Urzędzie Gminy lub przesłali mailem w wyznaczonym terminie wypełnioną kartę 

zgłoszenia. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej. 

3. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną propozycję nazwy. 

§6 

Terminarz 

1. Konkurs trwa do dnia 15.11.2021 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Janowice Wielkie oraz na 

facebookowym profilu gminy. 

3. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie o wynikach konkursu i przyznaniu nagrody. 

§7 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania zgłoszonej propozycji bądź połączenia 

dwóch lub więcej propozycji. Nie pozbawia to zwycięzcy należnej nagrody. 

3. Ostateczna nazwa nowego przedszkola zostanie nadana przez Radę Gminy w Janowicach 

Wielkich, której przedstawione zostaną wyniki konkursu wraz z rekomendacją komisji 

konkursowej. 

4. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę finansową lub rzeczową. 

§8 

Prawa autorskie 

1. Prawa autorskie do propozycji nazwy nowego przedszkola należą do uczestnika konkursu. 

2. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu uczestnik, którego propozycja nazwy nowego przedszkola 

została wybrana przenosi bezpłatnie na Organizatora prawa autorskie do wybranej propozycji 

nazwy przedszkola. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych propozycji na stronie 

internetowej Gminy Janowice Wielkie, facebookowym profilu gminy oraz w innych 

materiałach mających na celu promocję i reklamę obiektu. 
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4. Zgłoszenie propozycji nazwy nowego przedszkola do niniejszego konkursu jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie, modyfikowanie, kompilowanie z innymi 

propozycjami bez konieczności podawania danych autora. 

 

§10  

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia 

konkursu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich ze względu 

na naruszenie ich praw autorskich. 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, 

podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczenia zamieszczone  

w karcie zgłoszenia, zostaną wyłączone z konkursu. 
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Załącznik  

do regulaminu konkursu na propozycję nazwy nowego 

 Przedszkola Publicznego przy  

ul. Wojska Polskiego  Janowicach Wielkich 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA W KONKURSIE 

 

Dane pomysłodawcy: 

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................ 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

Wiek (dot. młodzieży):………………Numer telefonu:………………………………………… 

Mój pomysł na nazwę nowego przedszkola to: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do udziału w konkursie na 

propozycję nazwy nowego Przedszkola Publicznego przy ul. Wojska Polskiego w Janowicach 

Wielkich organizowanym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie zgodnie z Ustawą z dn. 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 138 z późn. zm.). 

II. Akceptuję i wyrażam zgodę na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie konkursu na 

propozycję nazwy nowego Przedszkola  Publicznego przy ul. Wojska Polskiego w Janowicach 

Wielkich organizowanym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie.  

III. Oświadczam, że nazwa jest moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jej wykorzystanie 

przez Organizatora konkursu. 

 

        Podpis pomysłodawcy 

        

……………………….………….

                                      

                                  


