REGULAMIN KONKURSU
NA NOWĄ NAZWĘ ULICY 22 LIPCA
W dniu 1 czerwca 2016 r. ogłoszona została ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), która stanowi, że właściwy organ
jednostki samorządu terytorialnego w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
zmienia obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy m. in. ulic upamiętniające osoby,
organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub
propagujące taki ustrój w inny sposób.
§ 1. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest włączenie mieszkańców Niegowy w proces wyłonienia nowej nazwy ulicy
22 Lipca znajdującej się w miejscowości Niegowa.
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§ 2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Organizatorem konkursu (zwanym dalej „organizatorem”) jest Wójt Gminy Niegowa.
Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu.
Zgłoszenie do konkursu propozycji nazwy ulicy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu przez osobę zgłaszającą (dalej zwaną „Uczestnikiem”).
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
Uczestnikiem konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy miejscowości Niegowa. Osoby, które
nie ukończyły 18 lat muszą dołączyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego do udziału
w konkursie.
§ 3. ZGŁASZANIE PROPOZYCJI NAZWY ULICY
Jeden uczestnik powinien zgłosić w konkursie jedną propozycję nazwy ulicy .
Nazwa ulicy nie może się pokrywać z nazwami innych ulic istniejących na terenie gminy
Niegowa.
Jeden uczestnik może zgłosić tylko raz swoje propozycje opisane w § 3. pkt 1.
Niewypełnienie formularza w całości spowoduje, że propozycja nie będzie oceniana, a tym
samym nie weźmie udziału w konkursie.
Zgłoszenie należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do
regulaminu:
w formie elektronicznej na adres: urzad@niegowa.pl (w temacie maila wpisując „Konkurs na
nadanie nowej nazwy ulicy 22 Lipca”).
osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320
Niegowa od pn. do pt. w godz. 8:00 do 15:00.
listownie w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320
Niegowa (koniecznie z dopiskiem na kopercie „Konkurs na nadanie nowej nazwy ulicy
22 Lipca”). Liczy się data wpływu.
Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika oraz dane
kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej (jeżeli
posiada).
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7. Termin zgłaszania propozycji konkursowych na nazwę ulicy upływa 06.02.2017 roku. Za datę
zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia propozycji do Urzędu Gminy Niegowa.
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§ 4. WYBÓR ZWYCIĘSKIEJ PROPOZYCJI PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa (zwana dalej
„Komisją”) powołana przez Organizatora w składzie:
Katarzyna Wawryło-Stodółkiewicz
Iwona Bugaj
Paweł Pikuła
Komisja wybierze najlepszą propozycję spośród wszystkich nadesłanych do UG Niegowa.
Nazwa ulicy zostanie wybrana zgodnie z następującymi zasadami:
każdy
z
członków
Komisji
oceni
każdą
zgłoszoną
propozycję
nazwy
w skali: od 1 (najsłabsza ocena) do 5 (najlepsza ocena).
dla każdej zgłoszonej propozycji zostanie obliczona suma uzyskanych punktów od wszystkich
członków Komisji,
propozycja nazwy, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za zwycięską.
z głosowania Komisji zostanie sporządzony protokół.
§ 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dn. 07.02.2017r. na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Niegowie www.niegowa.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty ogłoszenia wyników.
3. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę rzeczową.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez zgłoszenie do konkursu, autorzy zwycięskiej nazwy wyrażają zgodę na bezpłatne
publikowanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku w materiałach
informacyjnych o konkursie oraz pokonkursowych kampaniach i wydawnictwach
informacyjnych, promocyjnych i prasowych.
2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z konkursem będzie Wójt
Gminy Niegowa.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
przez Organizatora zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich
autorów na cele związane z organizacją i przebiegiem Konkursu oraz promocją miejscowości.
5. Uczestnik konkursu zgłaszając propozycje nazwy ulicy przenosi na Gminę Niegowa
nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nazwy z prawem wykorzystania ich na
następujących polach eksploatacji:
a. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie
takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie
i rozporządzanie tymi kopiami,
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b. publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie propozycji w ten sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności
elektroniczne udostępnianie na żądanie,
c. rozpowszechnianie w sieci internet oraz w sieciach zamkniętych,
d. prawo do wykorzystywania nazw do celów marketingowych lub promocji,
6. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie
naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
7. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście
przez zgłaszającego.
8.Wójt Gminy Niegowa zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, bez podania przyczyny.
10.
Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzcy.
11.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
12.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
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