
Regulamin konkursu 
organizowanego przez 

Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej 
w Golach

§ 1 
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Golach, zwana
dalej Organizatorem.

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie propozycji nazwy dla „miejsca tradycji” w szkole,
w którym gromadzone są pamiątki i przedmioty codziennego użytku związane z historią
Gminy Baranów, w tym z historią Szkoły w Golach.

3. W  konkursie  przewidziano  wyłonienie  jednego  laureata -  autora  najlepszej  propozycji
nazwy dla miejsca tradycji.

4. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
5. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  szkoły  pod  adresem

http://gole.edu.pl/miejsce-tradycji-wymysl-nazwe/

§ 2 
Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest:
1. Wyłonienie  propozycji  nazwy  będącej  charakterystycznym,  rozpoznawalnym  i  łatwo

identyfikowalnym określeniem dla  miejsca  w  szkole,  które  będzie  swoistym „miejscem
tradycji”  z  różnego  rodzaju  pamiątkami  z  przeszłości,  np.  dawnymi  urządzeniami,
dokumentami czy narzędziami dotyczącymi historii Gminy i historii Szkoły w Golach.

2. Rozwijanie inwencji twórczej.
3. Wzmacnianie więzi z „małą Ojczyzną”.

§ 3 
Założenia ogólne 

1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać propozycję nazwy miejsca, o którym jest mowa
w §2.

2. Organizator Konkursu sugeruje krótką nazwę, umożliwiającą jej praktyczne zastosowanie.
3. Nazwa powinna wywoływać pozytywne skojarzenia.
4. Każdy uczestnik składa jedną propozycję nazwy. 

§ 4 
Zasady udziału w Konkursie

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik konkursu wypełnia  kartę  zgłoszenia stanowiącą załącznik nr  1  do niniejszego

Regulaminu.
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3. Zgłoszenie  konkursowe powinno  zawierać:  propozycję  nazwy  oraz  dane  autora  –  imię,
nazwisko, numer telefonu lub/i adres e-mail.

4. Zgłoszenia należy składać w kopercie z dopiskiem „Konkurs na nazwę miejsca tradycji”
w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej, Gole 51, 96-314
Baranów  lub  drogą  mailową  na  adres:  sekretariatgole@interia.pl.  E-mail  powinien  być
zatytułowany: „Konkurs na nazwę  miejsca tradycji”.

5. Udział  w  Konkursie  jest  jednoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych Uczestnika przez Organizatora na potrzeby organizowanego Konkursu. Podanie
danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  brak  ich  zamieszczenia  uniemożliwia  udział
w  Konkursie.  Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Każdy uczestnik ma prawo
wglądu do swoich  danych osobowych oraz  ich  poprawienia  lub  cofnięcia  zgody na  ich
przetwarzanie.  Administratorem  danych  jest  dyrektor  ZSP w  Golach.  Przystąpienie  do
Konkursu oznacza zgodę na publikację  swoich danych, w tym imienia i  nazwiska,  jako
uczestnika nagrodzonego w Konkursie. Dane uczestników konkursu będą przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

                                                                                   
§ 5

 Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych, młodzieży i dzieci.
2. Dzieci oraz młodzież do lat 18 składają swoje zgłoszenie za zgodą rodzica lub opiekuna

prawnego. 
3. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały

go  oraz  w  wymaganym  terminie  dostarczyły  kartę  zgłoszenia  do  konkursu  wraz
z propozycją nazwy. 

§ 6
Terminarz

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia.
2. Zgłoszenia  konkursowe  należy  dostarczyć  do  siedziby  Organizatora  lub  przesłać  drogą

mailową  do dnia 07 maja 2021 r.
3. Wyniki  zostaną  opublikowane na  stronie  szkoły  pod adresem:  http://gole.edu.pl oraz  na

profilu społecznościowym szkoły na Facebooku.
4. Jednocześnie laureat zostanie powiadomiony telefonicznie o przyznaniu nagrody.

§ 7
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty  podczas  posiedzenia  Komisji  Konkursowej,  powołanej
przez Organizatora.
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2. Komisja Konkursowa oceniając zgłoszenia będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność nazwy z charakterem miejsca, 
b) kreatywność, pomysłowość i oryginalność,
c) skrótowość nazwy,
d) pozytywne skojarzenia.

3. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jedną propozycję nazwy
„miejsca tradycji”.

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 

§ 8
Nagrody

1. Dla laureata Konkursu przewidziano nagrodę rzeczową.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość niewyłonienia laureata i tym samym nieprzyznania

nagrody. 
3. O sposobie odbioru nagrody laureat zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.

                                                                                                        
§ 9

Prawa autorskie

1. Prawa autorskie do propozycji nazwy muszą należeć do uczestnika konkursu.
2. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu uczestnik, którego propozycja nazwy została wybrana,

przenosi  na  Organizatora  autorskie  prawa majątkowe do wybranej  propozycji  nazwy na
następujących polach eksploatacji: 1) utrwalania wytworu w pamięci komputerów, w tym
spełniających  funkcję  serwerów;  2)  zwielokrotniania  wytworu  bez  żadnych  ograniczeń
ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, jak i w sieciach multimedialnych,
w  tym typu  Internet  i  Intranet,  a  także  poprzez  wydruk  komputerowy,  jak  również  na
każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku; 3) udostępniania, w tym
także  przesyłanie  za  pośrednictwem  sieci  multimedialnych,  w  szczególności  za
pośrednictwem sieci Internet; 4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż
określony w pkt 1-3 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i  reemitowanie,  a także publiczne udostępnianie wytworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych propozycji.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust.2 następuje nieodpłatnie.
5. Organizator  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  prawnej  z  tytułu  wad  prawnych

propozycji, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią
ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić
cywilno-prawną odpowiedzialność, a w szczególności zobowiązuje się do zaspokojenia oraz
pokrycia  wszelkich  kosztów,  wydatków  i  szkód,  jakie  Organizator  poniesie  na  skutek
zgłoszenia takich naruszeń. 

6. Zgłoszenie propozycji do niniejszego Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
jej wykorzystanie, modyfikowanie, kompilowanie z innymi propozycjami bez konieczności
podawania danych autora. 

3



§ 10
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia

Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
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, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu. 
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