REGULAMIN KONKURSU
na nazwę „BOHATERA akcji ekologicznej - CZYSTA ŚWIDNICA”
I ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „BOHATERA akcji ekologicznej - CZYSTA ŚWIDNICA” jest Urząd Miejski w Świdnicy, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Siedzibą organizatora jest Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.
3. Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiedzialny jest Departament Infrastruktury Miasta, z którym można nawiązać kontakt telefoniczny: 74 8562 859,
lub pocztą elektroniczną: e-mail: konkurs.czystaswidnica@um.swidnica.pl
II CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy dla „BOHATERA akcji ekologicznej - CZYSTA ŚWIDNICA”.
2. Nazwa „BOHATERA…” powinna kojarzyć się z ekologią , porządkiem i zaradnością i nie może zawierać słów ogólnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
3. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest na stronie internetowej www.um.swidnica.pl/czystaswidnica
III FORMA KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się od daty ogłoszenia Konkursu i ma charakter otwarty.
2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Świdnicy. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone
w zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą swojego opiekuna prawnego.
3. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:
- I etap - zgłaszanie propozycji nazwy „BOHATERA…”, rozpoczyna się od daty ogłoszenia Konkursu i trwa do dnia 14.06.2013;
- II etap internetowe głosowanie nazwy „BOHATERA…”, rozpoczyna się od dnia 17.06 2013 i trwa do dnia 20.06.2013.
4. W przerwie między etapami Komisja Konkursowa dokonuje wyboru 5 nazw, które przechodzą do II etapu.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21.06.2013 i zostanie podanie do publicznej wiadomości w dniu 22.06.2013
6. Zgłoszenia na nazwę „BOHATERA…” będą przyjmowane pocztą elektroniczną na adres: konkurs.czystaswidnica@um.swidnica.pl oraz w formie papierowej w specjalnie wyznaczonych
do tego celu urnach umieszczonych w następujących punktach Miasta:
- Urząd Miejski w Świdnicy – kancelaria pokój 26 od godz. 7.30 do godz. 15.30;
- Wieża ratuszowa (Rynek Miasto) – od godz. 9.00 do godz. 21.00.
7. Na jednym kuponie może być zgłoszona tylko jedna propozycja nazwy „BOHATERA…”, natomiast każdy z uczestników może złożyć dowolną ilość kuponów z propozycją nazwy
„BOHATERA…”.
8. Każde zgłoszenie powinno zawierać dokładne dane teleadresowe zgłaszającego.
9. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Świdnicy na cele związane z prowadzeniem
Konkursu pod nazwą „BOHATER akcji ekologicznej - CZYSTA ŚWIDNICA”/ zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm./.
10. Zgłoszenia Konkursu należy składać na kuponach będących załącznikiem do niniejszego Regulaminu w formie papierowej w punktach ww. lub drogą elektroniczną w formie skanu kupnu
konkursowego w terminie do dnia 14.06.2013r.
IV KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora Konkursu.
2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
a) weryfikacja pod kątem terminowości oraz propozycji nazw odpowiadającej celowi Konkursu;
b) wybór 5 najlepszych propozycji nazw spośród wszystkich zebranych, które przejdą do II etapu Konkursu,
c) poinformowanie o wynikach I i II etapu Konkursu,
d) wylosowanie spośród wszystkich uczestników konkursu osoby do nagrody rzeczowej,
którą będzie odtwarzacz MP4.
V WYBÓR ZWYCIĘZCY I NAGRODY
1. Wybrane przez Komisję Konkursową nazwy zostaną zamieszczone
na stronie internetowej www.um.swidnica.pl w zakładce Czysta
Świdnica i poddane internetowemu głosowaniu mieszkańców.
2. Celem głosowania jest wyłonienie ostatecznej nazwy dla
„BOHATERA…”, który będzie promował wszystkie ekologiczne
akcje w Świdnicy.
3. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której propozycja nazwy uzyska
największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.
4. Autor zwycięskiej nazwy w Konkursie OTRZYMA NAGRODĘ GŁÓWNĄ
W POSTACI TABLETU.
5. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie, po zakończeniu głosowania
internetowego wezmą udział w losowaniu nagrody rzeczowej – 1 szt. odtwarzacza MP4.
6. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie przewiduje się
od nich odwołań.
7. Propozycje nazw niewykorzystanych zostaną zarchiwizowane i nie będą
wykorzystywane przez Organizatora.
8. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na portalu miejskim i w mediach.
VI PRAWA AUTORSKIE
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika,
że nazwa została wymyślona przez niego i nie narusza praw osób trzecich.
W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi w związku z wykorzystaniem
przez niego nazwy wymyślonej przez Uczestnika Konkursu, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą
odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób oraz wyrządzoną im szkodę.
2. W przypadku ogłoszenia Uczestnika zwycięzcą Konkursu, wyraża on zgodę na nieodpłatne przeniesienie
na Organizatora autorskich praw majątkowych do zgłoszonej nazwy.
3. Wszelkie prawa do nagrodzonej nazwy, w tym również majątkowe prawa autorskie na następujących
polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnienie określoną techniką, w szczególności techniką drukarską,
b) wprowadzenia do obrotu w każdej formie, w szczególności w formie drukowanej,
c) publikowania w każdej formie,
d) udzielania licencji na wykorzystanie,
e) udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do nazwy w miejscu i czasie przez siebie
wybranym wraz z prawem dalszej odsprzedaży ww. prawa przechodzą na Organizatora.
4. Z chwilą ogłoszenia Uczestnika Konkursu zwycięzcą Organizator nieodpłatnie nabywa prawa
autorskie do wybranej nazwy.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

Przez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują postanowienia Regulaminu.
Sprawy sporne powstałe w trakcie Konkursu rozstrzyga Organizator.
Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dokonywania wykładni Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo przerwania konkursu bez ogłaszania wyników oraz zwrotu propozycji.

www.um.swidnica.pl/czystaswidnica

