REGULAMIN KONKURSU NA IMIĘ
MASKOTKI PSZCZÓŁKI
1. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu na imię maskotki pszczółki, zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest
Starosta Nyski zwany dalej ,,Organizatorem’’.
2. CEL KONKURSU
2.1. Konkurs organizowany jest w ramach kampanii promocyjnej „Powiat Nyski – Miodowa
Kraina”.
2.2. Celem Konkursu jest wybór imienia dla maskotki pszczółki zwanej dalej “Maskotką”, która
będzie stanowić element ww. kampanii promocji powiatu nyskiego.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec powiatu nyskiego, który prześle
propozycję imienia dla Maskotki na zgłoszeniu, które stanowi załącznik do Regulaminu. Zgłoszenie
osoby niepełnoletniej powinno być podpisane przez rodzica bądź opiekuna prawnego.
3.2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, tj. przesłać jedno zgłoszenie z
jedną propozycją imienia.
3.3. Uczestnik konkursu bądź Rodzic/Rodzice lub Opiekun/Opiekunowie prawni Uczestnika
Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do
nagrody.
3.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3.6. Przesłana propozycja nie może być słowem wulgarnym bądź obraźliwym. Takie propozycje
będą dyskwalifikowały z udziału w konkursie.
3.7. Podpisane zgłoszenie, o którym mowa w pkt 3.1. można przesyłać:
- w formie skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat.nysa.pl z dopiskiem
w tytule emaila „Konkurs na imię dla pszczółki”
- pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Nysie, Referat Promocji, ul. Piastowska 33,
48-300 Nysa
lub
dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nysie, ul. Piastowska 33, I piętro.
3.8. Konkurs trwa do 16 lutego 2018 r. do godz. 15.30, wszystkie zgłoszenia nadesłane po tym
terminie nie będą brane pod uwagę. W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą lub dostarczonych
do Biura Obsługi Klienta decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Nysie.
4. PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY:
4.1. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji, Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli
Powiatu Nyskiego oraz członków Koła Pszczelarzy w Nysie, w drodze debaty i głosowania
wybierze najciekawsze imię dla Maskotki i tym samym wyłoni zwycięzcę Konkursu.
4.2. W przypadku, kiedy wybrane przez Komisję imię zostanie zgłoszone przez więcej niż jedną
osobę, Komisja przy wyborze zwycięzcy będzie brała po uwagę uzasadnienie propozycji imienia.
4.3. Po przekazaniu nagrody, prawa autorskie do wybranego imienia przechodzą na własność
Powiatu Nyskiego, tym samym pomysłodawca zrzeka się wszelkich praw do nazwy.

4.4. Nagrodą w Konkursie jest karta upominkowa o wartości 200 zł do zrealizowania w sklepie
RTV AGD oraz materiały promocyjne powiatu nyskiego.
4.5. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną
nagrodę rzeczową.
4.6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagrody nastąpi do 26 lutego 2018 r.
4.7. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Powiatu Nyskiego
www.powiat.nysa.pl. Do autora zwycięskiej propozycji zostanie wysłane powiadomienie drogą
elektroniczną (mailową).
4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z prowadzeniem Konkursu.
5.2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych
podanie danych jest dobrowolne, a uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do danych
i ich poprawienia.
5.3. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku, imienia, nazwiska oraz
miejscowości zamieszkania.
5.4. Ewentualne spory wynikłe podczas przeprowadzenia Konkursu rozstrzygane będą przez
Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.
5.5. W przypadku nierozstrzygnięcia Konkursu ze względu na brak odpowiedniej propozycji,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu lub rozpisania nowego.
5.6. Poprzez złożenie zgłoszenia Uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w powyższym
Regulaminie. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie
internetowej Powiatu Nyskiego: www.powiat.nysa.pl
4. Wszelkie pytania dotyczące spraw nie objętych regulaminem należy kierować do Kierownika
Referatu Promocji Starostwa Powiatowego w Nysie – Izabeli Kicak, tel. 77 408 50 59, e-mail:
ikicak@powiat.nysa.pl

Załącznik do Regulaminu konkursu na imię maskotki pszczółki

……………….………….
(miejscowość, data)

Zgłoszenie
uczestnictwa w Konkursie na imię maskotki pszczółki
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………
Miejscowość:…………………………………………………………………………………………..
Adres mailowy: ……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………...

PROPOZYCJA IMIENIA DLA MASKOTKI PSZCZÓŁKI:
…………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie propozycji:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na imię dla maskotki pszczółki.

………………………
(podpis zgłaszającego, rodzica/opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej)

