
REGULAMIN 

Konkursu na nazwę Gminnego Żłobka z siedzibą w Seroczynie 

 

 

§ 1 ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, zwana dalej 

Organizatorem, ogłasza konkurs na nazwę Gminnego Żłobka z siedzibą 

w Seroczynie zwanego dalej Żłobkiem. 

2. Celem konkursu jest uzyskanie oficjalnej nazwy Żłobka, którego zadaniem 

będzie  pomoc rodzinom w pełnieniu funkcji wychowawczych 

i opiekuńczych nad najmłodszymi dziećmi, wraz z uzasadnieniem propozycji 

nazwy. 

3. Nazwa Żłobka powinna spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

a) nawiązywać do charakteru Żłobka i specyfiki działalności, 

b) być oryginalna, nigdy wcześniej nie stosowana, cechować 

się pomysłowością, 

c) nie być zbyt długa. 

§ 2 ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Skierowany jest do osób fizycznych, 

posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w czasie trwania 

konkursu są mieszkańcami Gminy Wodynie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie propozycji nazw(y) 

Żłobka, zgodnej(ych) z wymaganiami określonymi w § 1 niniejszego 

Regulaminu na „Karcie zgłoszeniowej” (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

- do pobrania na stronie Urzędu Gminy Wodynie: www.wodynie.eu). 

3. Każdy z uczestników może zgłosić propozycje maksymalnie dwóch nazw 

Żłobka. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także 

członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione. 

§ 3 OCENA PRAC 

1. Wyboru pięciu propozycji nazw w pierwszym etapie dokona powołana przez 

Organizatora Komisja Konkursowa w następującym składzie: 

1) Marlena Paczek – Zastępca Wójta Gminy Wodynie; 

2) Renata Bareja – Sekretarz Gminy Wodynie; 

3) Ewa Cizio – dyr Zespołu Szkół w Wodyniach; 

4) Mariola Olejnik – dyr Zespołu Szkół w Seroczynie; 

5) Wiesława Rolewicz – dyr Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej. 

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. W przypadku zgłoszenia identycznej propozycji nazwy przez dwóch 

autorów/uczestników i ewentualnego zakwalifikowania jej do drugiego etapu, 

zakwalifikowana zostanie propozycja tego autora/uczestnika, która wpłynie do 

Organizatora we wcześniejszym terminie. 



4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu, 

w szczególności, jeśli żadna z nadesłanych nazw nie będzie spełniała kryteriów 

oceny w dostatecznym stopniu. 

5. Przebieg i wynik konkursu Komisja Konkursowa utrwala w protokole. 

6. Ocenie Komisji Konkursowej podlegają wyłącznie zgłoszenia, spełniające 

wymagania określone  w niniejszym regulaminie oraz doręczone w miejscu 

i terminie w nim określonym. 

7. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny. 

 

§ 4 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

1. Kartę zgłoszenia do konkursu, z dopiskiem na kopercie „KONKURS – NAZWA 

ŻLOBKA” należy przesłać na adres Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 

08-117 Wodynie) lub złożyć w sekretariacie Urzędu do dnia 09.10.2020 r.  

2. Podany termin dotyczy również Kart Zgłoszeniowych nadesłanych pocztą – 

decyduje data wpływu do Urzędu. 

  

§ 5 POSTĘPOWANIE KONKURSOWE 

1. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu nastąpi nie później niż 7 dni od 

zamknięcia przyjmowania „Kart zgłoszeniowych”. 

2. Informacja o wyborze 5 prac zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, 

lub prac dopuszczonych przez Komisję w przypadku małej liczby zgłoszeń, 

zostanie przekazana poprzez strony internetowe gminy i jednostek 

organizacyjnych oraz opublikowana w mediach społecznościowych. Propozycje 

nazwy zostaną opublikowane anonimowo (bez podania danych ich autorów). 

3. Wyłonione w pierwszym etapie konkursu propozycje nazw zostaną poddane 

postępowaniu  drugiego etapu, w którym odbędzie się głosowanie. Głosować 

będzie można za pośrednictwem formularza udostępnionego w mediach 

społecznościowych i na stronie Organizatora. 

4. Głosowanie będzie trwało 7 dni od daty ogłoszenia wyników pierwszego etapu 

konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia głosowania. 

5. Każdy głosujący może oddać jeden głos na wybraną przez siebie nazwę. 

W formularzu głosowania wymagane będzie podanie: imienia i nazwiska, adresu 

e-mail oraz miejscowości zamieszkania. Głosujący otrzyma potwierdzenie 

oddania głosu na podany adres poczty elektronicznej. 

6. Organizator daje sobie prawo rozlosowania drobnych upominków wśród 

głosujących. 

7. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym 

pismem. 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji     o laureacie konkursu oraz umieszczenia tych informacji 

w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie. 

9. Od decyzji Organizatora w przedmiocie wyboru zwycięskiej nazwy nie 

przysługuje odwołanie. 

  



§ 6 NAGRODY 

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł brutto (słownie: 

pięćset złotych). Warunki wypłacenia nagrody zawarte będą w odrębnej umowie 

o dzieło zawartej pomiędzy Organizatorem, a laureatem. 

2. W przypadku gdy zwycięska nazwa obiektu została zgłoszona przez więcej niż 

jednego uczestnika konkursu, stosuje się zasadę określoną w § 3 ust. 3.  

3. Organizator daje sobie prawo wręczenia nagród pocieszenia dla autorów prac 

zakwalifikowanych do drugiego etapu. 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

5. Ostateczną decyzję o skierowaniu propozycji nazwy Żłobka do realizacji 

podejmie Rada Gminy Wodynie przy nadawaniu Statutu placówki, kierując się 

wskazaniami Komisji. 

6. Z autorem nazwy wybranej do realizacji Organizator podpisze umowę 

o eksploatacji nazwy Żłobka. Umowa zawierać będzie postanowienie 

o przeniesieniu autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi 

i pośrednimi, o których szczegółowo mowa w § 7. Autor wybranej nazwy 

zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 14 dni od momentu wystąpienia 

z takim żądaniem przez Organizatora. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiej 

nazwy. 

8. Organizator konkursu, po przejęciu majątkowych praw autorskich nazwy, może 

ją również w dowolny sposób odstępować osobom fizycznym i prawnym. 

9. W przypadku zaniechania przez laureata konkursu przystąpienia do podpisania 

umowy, Organizator ma prawo do wybrania innej nazwy nadesłanej do 

konkursu, o ile spełnia kryteria oceny wskazane w § 1 ust. 3. Autor pierwotnie 

wybranej nazwy nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do 

Organizatora. 

§ 7 PRAWA AUTORSKIE 

1. Przekazanie propozycji nazwy Żłobka do udziału w konkursie traktowane jest 

jako równoczesne     oświadczenie, że nazwa nie narusza praw osób trzecich, 

w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 

z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę 

zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty 

poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 

odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie 

powstaną z tego tytułu. 

2. Autor pracy wybranej przez Organizatora do ostatecznej realizacji w umowie, 

o której mowa w § 6 ust. 6  zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz 

Organizatora majątkowych praw autorskich do nazwy, wraz z prawem do 

nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach 

eksploatacji: 

1) wyłączne używanie i wykorzystywanie nazwy we wszelkiej działalności 

promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej 

Organizatora, 



2) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

3) rozpowszechnianie nazwy poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, 

4) publiczne udostępnianie nazwy w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, 

5) wprowadzanie nazwy do pamięci komputera i umieszczenie w sieci, 

6) prezentowanie w prasie i telewizji i Internecie. 

3. Zwycięzca konkursu oświadczy, że nie będzie wykonywał autorskich praw 

osobistych w stosunku do wybranej nazwy. 

4. Przysłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne 

z akceptacją powyższych warunków. 

  

§ 8 DODATKOWE INFORMACJE 

1. We wszystkich kwestiach spornych ostateczne decyzje podejmuje Komisja 

Konkursowa. 

2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można 

uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy: (25) 631 26 58; sekretariat@wodynie.eu 

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora w zakresie i w celach związanych z Konkursem 

zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych 

z dnia 10 maja 2018 r. 

4. Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, 

którego ostateczna interpretacja należy do organizatora Konkursu. Żadne 

odwołania nie zostaną uwzględnione. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia 

Konkursu i do odwołania wyników Konkursu, jeśli zajdą ku temu przyczyny 

prawne, o czym poinformuje w specjalnym komunikacie na stronie Gminy 

Wodynie. 

                                                          Wójt 

                                                           /-/ Wojciech Klepacki 

mailto:sekretariat@wodynie.eu

