
Regulamin konkursu na nazwę miejsca przy ul. Piastowskiej 1  

(dotychczasowa nazwa: Izba Regionalna „Stara Chałupa”) 

 

 

I Postanowienia ogólne:   

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Milówce. 

2. Konkurs trwa od 28.11.2012r. do 10.01.2013r.  

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.milowka.pl i na profilu 

facebook  http://www.facebook.com/GOK.Milowka 

3. Przedmiotem konkursu jest opracowanie nazwy miejsca przy ul. Piastowskiej 1 (dotychczasowa 

nazwa to Izba Regionalna „Stara Chałupa”), która będzie przeznaczona do celów popularyzatorskich, 

reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. 

 

II Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. 

2. Zadaniem konkursowym jest przesłanie propozycji nazwy miejsca przy ul. Piastowskiej 1 zgodnie z 

wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie. 

3. Uczestnik konkursu powinien wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć osobiście do organizatora 

bądź przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Milówce ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka. 

6. Jury konkursowe wyłoni zwycięzcę spośród uczestników konkursu, którzy przysłali propozycję 

nazwy miejsca przy ul. Piastowskiej 1. 

7. Jury konkursowe przyzna nagrodę zwycięzcy konkursu. Odbiór nagrody nastąpi w siedzibie 

organizatora. 

 

III Kryteria wyboru nazwy 

1. Nazwa miejsca przy ul. Piastowskiej 1 powinna spełniać następujące warunki: 

a) musi być oryginalna, krótka i łatwa do zapamiętania 

b) powinna nawiązywać do życia i działalności Józefa Szczotki – milowieckiego sabały   

b) powinna kojarzyć się z Milówką oraz nawiązywać do jej kultury, tradycji i walorów przyrodniczych  

c) powinna nawiązywać do charakteru miejsca 

4. Każdy uczestnik może zgłosić najwyżej 2 propozycje nazwy i krótko uzasadnić swój wybór. 

5. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone identyczne Nazwy, jury bierze pod uwagę Nazwę, która 

wcześniej została przesłana na adres organizatora. 

 

http://www.milowka.pl/


IV Prawa autorskie i dane osobowe: 

1. W konkursie mogą brać udział jedynie propozycje nazwy będące wynikiem indywidualnej pracy 

twórczej. 

2. Z chwilą zgłoszenia propozycji nazwy do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tej 

nazwy przez Organizatora do celów promocyjnych. 

3. Uczestnik w przypadku przyznania mu nagrody zobowiązuje się upoważnić Organizatora do 

korzystania z nazwy w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych 

uczestnika konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez podawania 

przyczyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

NA NAZWĘ MIEJSCA PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 1  

(dotychczasowa nazwa: Izba Regionalna „Stara Chałupa”) 

 

Propozycja nazwy: 

1……………………………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………………………………… 

/Proszę wpisać drukowanymi literami/ 

 

Uzasadnienie nazwy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane Zgłaszającego:  

1.  Imię…………………………………………………………………………………………. 

2.  Nazwisko…………………………………………………………………………………… 

3.  Wiek………………………………………………………………………………………… 

5.  Adres zamieszkania………………………………………………………………………… 

6.  Telefon……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Znane mi są warunki konkursu, akceptuję Regulamin konkursu na nazwę miejsca przy ul Piastowskiej 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 przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., 

Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach 

promocji przedsięwzięcia. 

 


