
Załącznik do Zarządzenia Nr 475/XXXI/2021 Burmistrza Zawadzkiego  

w sprawie ogłoszenia konkursu na najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem oraz powołania komisji konkursowej 

 

 

 

Regulamin konkursu na najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem 

 

 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu na najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem 

(zwanego dalej „placem zabaw”) jest gmina Zawadzkie, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Dane do kontaktu z Organizatorem: tel. 77 4623 100, 77 4623 113; e-mail: umig@zawadzkie.pl, 

promocja@zawadzkie.pl. 

 

§ 2 

1. Nazwa placu zabaw powinna być krótka (maksymalnie pięć słów) i zachęcająca do odwiedzenia 

miejsca, powinna wywoływać pozytywne skojarzenia związane z zabawą i rekreacją, oddawać 

charakter obiektu, być oryginalna, a także zawierać wartości marketingowe takie, jak: łatwość 

rozpoznania i identyfikowania obiektu oraz łatwość zapamiętania nazwy.   

2. Nazwa placu zabaw nie może wywołać jakichkolwiek negatywnych skojarzeń. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie propozycji niezgodnych 

z niniejszym regulaminem, odbiegających od tematu i nieetycznych. 

 

§ 3 

1. Zgłoszone propozycje nazwy placu zabaw oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora konkursu.   

2. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji komisja konkursowa wybierze trzy najciekawsze 

propozycje spełniające warunki niniejszego regulaminu i przedłoży Burmistrzowi Zawadzkiego 

w celu dokonania wyboru jednej, zwycięskiej propozycji oraz przyznania przez Burmistrza 

Zawadzkiego nagrody dla zwycięzcy.   

3. Ostateczna interpretacja warunków konkursu i regulaminu należy do komisji konkursowej. 

4. Z rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa sporządza protokół, który podlega 

zatwierdzeniu przez Burmistrza Zawadzkiego.  

 

§ 4 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zawadzkie w wieku  

7-12 lat. 

2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną propozycję nazwy placu zabaw.  

3. Propozycje konkursowe należy zgłosić na Karcie zgłoszenia uczestnika do konkursu na 

najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem (zwanej dalej „kartą 

zgłoszenia”), której wzór stanowi załącznik do regulaminu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie zgody przez rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział dziecka w konkursie (na karcie zgłoszenia) oraz podanie danych 

kontaktowych, w tym imienia, nazwiska i wieku uczestnika, numeru telefonu rodzica/opiekuna 

prawnego w celu niezbędnym do kontaktowania się Organizatora z rodzicem/opiekunem 

prawnym uczestnika, jak również potwierdzenie faktu zapoznania się z treścią klauzuli 

informacyjnej oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna 

prawnego i dziecka poprzez złożenie podpisu przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka,  

a ponadto oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz akceptacji jego treści  

i zobowiązania się do przestrzegania postanowień regulaminu oraz oświadczenie o nieodpłatnym 

przeniesieniu na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do propozycji 

konkursowej na najciekawszą nazwę placu zabaw, a w przypadku zwycięstwa wyrażenie zgody 

na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka/podopiecznego uczestniczącego  

w konkursie – w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, wydawnictwach oraz na  

 

 



stronach internetowych Organizatora, a także na wykorzystywanie w celach promocyjnych  

i marketingowych. 

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci lub rodziny członków komisji konkursowej.  

6. Nadesłanie propozycji konkursowych oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. 

 

§ 5 

Dla zwycięzcy konkursu Organizator przeznacza nagrodę rzeczową o wartości 200 zł brutto (słownie: 

dwieście złotych brutto). 

 

§ 6 

1. Kary zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w terminie do dnia  

31 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem; zgłoszenia 

dostarczone po terminie nie będą oceniane), z dopiskiem „Konkurs na najciekawszą nazwę placu 

zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem”, w jeden z poniższych sposobów: 

1) przesyłać na adres pocztowy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (ul. Dębowa 13,  

47-120 Zawadzkie); 

2) osobiście, wrzucając do specjalnej skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu; 

3) skorzystać z poczty elektronicznej i wysyłać wraz z podpisaną i zeskanowaną (lub 

sfotografowaną) kartą zgłoszenia na adres mailowy: umig@zawadzkie.pl, 

promocja@zawadzkie.pl. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia 

przyjmowania zgłoszeń. 

3. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora konkursu. 

5. Odbiór nagrody nastąpi we wskazanym przez Organizatora konkursu miejscu i czasie. 

Szczegółowe informacje o terminie wręczenia nagród Organizator konkursu zamieści na stronie 

internetowej Organizatora.  

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w punktach 

1 oraz 2. 

 

§ 7 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora konkursu pod adresem 

www.zawadzkie.pl. 

2. Sprawy organizacyjne związane z konkursem prowadzi Referat Rozwoju i Infrastruktury 

Społecznej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik  

do Regulaminu konkursu  

na najciekawszą nazwę placu zabaw  

przy ul. Dębowej w Zawadzkiem 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnika do konkursu  

na najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem  

 

Dane uczestnika konkursu 

Imię i nazwisko uczestnika  

Wiek uczestnika  

Telefon (rodzica/opiekuna prawnego)  

Propozycja nazwy placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem (maksymalnie 5 słów) 

 

 

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział dziecka/podopiecznego w konkursie. 

2. Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego postanowień. 

3. Oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do w/w 

propozycji konkursowej na najciekawszą nazwę placu zabaw, a w przypadku zwycięstwa wyrażam zgodę 

na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka/podopiecznego uczestniczącego w konkursie – 

w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, wydawnictwach oraz na stronach internetowych 

Organizatora, a także na wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych. 

 

 

 

..…………………………………………. 
                                                                                                                podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Administratora 

Danych Osobowych Burmistrza Zawadzkiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,  

ul. Dębowa 13 47-120 Zawadzkie, w zakresie określonym w „Regulaminie konkursu na najciekawszą 

nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem”, tj. w celu przeprowadzenia konkursu na 

najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania moich 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 

 

..…………………………………………. 
                                                                                                                  podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 



Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Zawadzkiego, z siedzibą: ul. Dębowa 13,  

47 – 120 Zawadzkie. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem: iod@zawadzkie.pl lub 

listownie na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie. 

3. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).  

4. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Burmistrza Zawadzkiego przetwarzamy wyłącznie  

w celu przeprowadzenia konkursu na najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej  

w Zawadzkiem.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

6. Burmistrz Zawadzkiego w ramach przeprowadzenia konkursu na najciekawszą nazwę placu zabaw przy 

ul. Dębowej w Zawadzkiem nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli 

poza obszar EOG. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez prawnie ustalony okres archiwizacji. 

8. Ma Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Może Pani/Pan złożyć do 

Burmistrza Zawadzkiego wniosek dotyczący: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych, 

c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dostęp, usunięcie lub ograniczenie 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których 

odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji). 

9. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Burmistrza Zawadzkiego, w tym profilowaniu.  
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