
 
 

 
Projekt „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy" finansowany ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu „Rozwój Lokalny". 

Regulamin Konkursu na nazwę Centrum Obywatelskiego w Rydułtowach 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na nazwę Centrum Obywatelskiego w Rydułtowach, 

zwanego dalej „Centrum” oraz warunki uczestnictwa w nim. 

2. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, prowadzące 

Centrum Obywatelskie jako partner Miasta Rydułtowy w projekcie „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał 

miasta Rydułtowy” finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2014-2021 realizowanym w ramach programu „Rozwój Lokalny". 

 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Celem konkursu jest wybór oryginalnej nazwy Centrum. 

2. Propozycja nazwy Centrum musi zawierać krótkie uzasadnienie i spełniać następujące warunki: 

1) nawiązywać do charakteru miejsca; 

2) być łatwa do zapamiętania, zwięzła i krótka; 

3) być oryginalna. 

3. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie dwie propozycje nazwy Centrum. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców Miasta Rydułtowy. W konkursie nie mogą 

brać udziału pracownicy organizatora konkursu ani pracownicy Urzędu Miasta Rydułtowy zaangażowani do 

realizacji projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”. 

6. Uczestnicy konkursu zgłaszają propozycje nazwy Centrum na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik 

do niniejszego regulaminu. 

7. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę prawa do otrzymania 

nagrody. 

 

III. Termin i miejsce zgłoszenia 

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w terminie do 20 lutego 2023 r.: 

1) mailowo na adres: rydultowy@cris.org.pl lub 

2) osobiście do siedziby Centrum Obywatelskiego: Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 56a. 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez organizatora 

(3 osoby) i przedstawiciele rzędu Miasta Rydułtowy (2 osoby) wybierze najlepszą propozycję nazwy Centrum. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2023 r. 

3. Wynik konkursu zostanie ogłoszony publicznie na profilu społecznościowym organizatora konkursu: 

www.facebook.com/centrumobywatelskierydultowy/ w terminie do 1 marca 2023 r. 

4. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wyniku konkursu telefonicznie lub mailowo i otrzyma nagrodę 

ufundowaną przez organizatora konkursu. 

5. Nagrodą w konkursie jest karnet o wartości 900 zł na ofertę Rydułtowskiego Centrum Kultury do wykorzystania 

w terminie do 31 grudnia 2023 r. Karnet obejmuje: bilety kinowe lub na wydarzenia, których bezpośrednim 

organizatorem jest Rydułtowskie Centrum Kultury (poza ofertą zajęć stałych). Wartość nagrody uwzględnia 

podatek od nagród, który zostanie odprowadzony przez organizatora konkursu. 

6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
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7. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, w szczególności kiedy żadna 

z propozycji nazwy nie będzie spełniała oczekiwań komisji konkursowej. 

8. W przypadku zgłoszenia propozycji tej samej nazwy przez różnych autorów decyduje kolejność wpłynięcia 

formularza. 

 

V. Prawa autorskie i prawa do nazwy 

1. Z chwilą ogłoszenia wyników, zwycięzca konkursu przenosi na organizatora konkursu nieodpłatnie wszelkie 

prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywania nazwy Centrum w szczególności 

na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji w dowolnym formacie i nakładzie, 

używania jej w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach 

działań Centrum oraz promowania jego działalności i informowania o niej przez inne podmioty, w szczególności 

Urząd Miasta Rydułtowy. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku i informacji 

o laureacie najlepszej propozycji nazwy Centrum oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych 

organizatora konkursu oraz w mediach i Internecie. 

4. Zgłoszenie propozycji nazwy Centrum przez Uczestnika konkursu traktowane jest jako równoczesne 

oświadczenie, że nazwa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych 

i osobistych praw autorskich. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy 

prawa. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym regulaminie. 

4. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie, bez podawania przyczyny. 

5. Przystępując do konkursu, Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny Uczestnika niepełnoletniego oświadcza, że 

zapoznał się z niniejszym regulaminem. 


