
REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ DLA TERENU REKREACYJNEGO ZE STREFĄ 

AKTYWNEGO I ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ WE 

WŁOSZAKOWICACH PRZY ULICY ZALESIE 

  

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Gminy Włoszakowice na rok 2022.  

2. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie, bez 
podania przyczyny. W takim wypadku Organizator nie wskaże Zwycięzcy Konkursu.    

§ 2. Cele konkursu 

1. Nadanie nazwy dla terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia 

znajdującego się we Włoszakowicach przy ulicy Zalesie. 

2. Promowanie działań związanych z profilaktyką alkoholową, przeciwdziałaniem 

narkomanii i przemocy.  

3. Uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest odpowiednie wypełnienie czasu 

wolnego, które możemy zaliczyć do wczesnej profilaktyki.  

4. Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej. 

5. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, wolnego od używek. 

6. Zdrowa i sprawiedliwa rywalizacja międzyrówieśnicza. 

§ 3. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  

z miejscowości Włoszakowice. 

2. Uczestnik konkursu musi podać swoje dane: imię, nazwisko, klasę oraz adres szkoły. 

3. Propozycję nazwy należy wpisać na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1) wraz  

z oświadczeniem (załącznik nr 2) do niniejszego Regulaminu do pobrania ze strony 

www.gosirwloszakowice.pl 

§ 4. Zgłoszenie propozycji  

1. Propozycje nazwy terenu można zgłaszać w terminie od 17 lutego  2022r. do 14 
marca 2022 r. do godz. 14:00.  

2. Propozycja nazwy musi być oryginalna i niepowtarzalna, łatwa do zapamiętania oraz 

przyjazna dla dzieci. 

3. Nazwa musi być w języku polskim. 

4. Założeniem konkursu jest wybór takiej nazwy dla kompleksu, która w sposób 

jednoznaczny odda charakter jego przeznaczenia, w szczególności jako miejsca 

integrującego środowisko do spędzania wolnego czasu z dala od używek.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję.   

6. Prace konkursowe zawierające propozycję nazwy w formie pisemnej należy 

dostarczyć najpóźniej do godziny 12.00 w dniu zakończenia konkursu do 

wychowawcy klasy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na nazwę dla terenu 



rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia znajdującego się we 

Włoszakowicach przy ulicy Zalesie”. W kopercie poza kartą zgłoszeniową musi znaleźć 

się także oświadczenie (załącznik nr 2). Następnie wychowawcy zobowiązani są do 

dostarczenia prac do siedziby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. K. 

Kurpińskiego 29 we Włoszakowicach do 15 marca br. do godziny 10.00. 

 

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu  

1. Zgłoszone propozycje na nazwę terenu zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez 

Komisję konkursową powołaną przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

2. Wyniki zostaną ogłoszone podczas otwarcia terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego 

i zdrowego trybu życia znajdującego się we Włoszakowicach przy ulicy Zalesie. 

3. Komisja konkursowa oceni prace pod kątem formalnym kierując się następującymi 

zasadami: 

1) propozycje nie mogą stanowić powtórzenia nazw już istniejących,  

2) propozycje nie mogą być podobne do nazw już istniejących, 

3) propozycje nie mogą zawierać treści sprzecznych z powszechnie obowiązującymi 

zasadami współżycia społecznego, w szczególności elementów wulgarnych, 

ośmieszających lub poniżających, 

4) propozycje nie mogą naruszać uczuć religijnych oraz mieć charakteru 

dyskryminującego. 

4. Prace konkursowe będą oceniane w szczególności biorąc pod uwagę: 

a. oryginalność, 

b. łatwość zapamiętania nazwy, 

c. profilaktyczny przekaz, 

d. zgodność z charakterystyką miejsca. 

 

§ 6. Nagrody  

  

1. Każdy uczestnik, który weźmie udział w konkursie otrzyma upominek.  

2. Autor zwycięskiej propozycji otrzyma nagrodę rzeczową.  

3. Zwycięska propozycja nazwy terenu zostanie przedstawiona w formie projektu uchwały 

Radzie Gminy Włoszakowice, która ma wyłączne prawo nadania nazwy terenowi 

wskazanemu w regulaminie konkursu. 

 

§ 7. Informacje końcowe  

  

1. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem, klauzulą 

RODO oraz ich akceptacją.  

2. Rodzic lub pełnoprawny opiekun Uczestnika wysyłającego pracę:  

a) oświadcza, że Zgłoszenie nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich, 

b) oświadcza, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą przesłanej pracy  

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu 

wszystkie  prawa autorskie, które nie są obciążone żadnymi prawami ani 

roszczeniami osób trzecich.  



3. Z chwilą przesłania propozycji nazwy terenu Uczestnik nieodpłatne przenosi autorskie prawa 

majątkowe na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji, wprowadzanie do obrotu, użyczanie, a także 

rozpowszechnianie w inny sposób, w tym ich publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wykorzystywania na oficjalnych profilach 

Organizatora na portalach społecznościowych m.in. Facebook, Twitter, Instagram, na stronie 

www oraz materiałach drukowanych.  

4. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać za pośrednictwem Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji - e-mail: gosir@wloszakowice.pl lub telefonicznie Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji - tel. 65 2 25 29 64.  

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami 

zewnętrznymi w przypadku, gdy praca nie zostanie dostarczona do organizatora.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


