REGULAMIN KONKURSU
NA NAZWĘ JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich
ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie www.gokiskwr.pl

II. TERMIN
Konkurs rozpoczyna się 28 listopada 2018 r. i kończy 8 grudnia 2018 r.

III. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wybór nazwy jarmarku bożonarodzeniowego, który odbywać się będzie cyklicznie na
Rynku w Kątach Wrocławskich w miesiącu grudniu. Nazwa będzie wykorzystywana do identyfikacji
wydarzenia oraz umieszczania na szeroko rozumianych materiałach informacyjnych, promocyjnych,
reklamowych takich, jak m.in. plakaty, foldery, billboardy, serwis internetowy.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia z
wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a także członków komisji konkursowej.
2. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach:
I etap – przyjmowanie propozycji nazwy w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach
Wrocławskich (I piętro pokój nr 22) bądź mailowo na adres pro@gokiskwr.pl w terminie od 28
listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. do godziny 20:00, a także w dniu 8 grudnia 2018 r.
podczas trwania jarmarku bożonarodzeniowego w godzinach od 16:00 do 19:00.
UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
II etap – wyłonienie zwycięzcy przez Komisję konkursową spośród zgłoszonych propozycji
3. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę propozycji nazw.
4. Propozycje nazw o innej tematyce niż określona w wymaganiach, naruszające prawa osób
trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie. Dane
osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą za ich zgodą wyrażoną w Karcie Zgłoszenia
Uczestnictwa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). dla potrzeb konkursu.

5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik konkursu.
6. Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem zapoznania się z regulaminem konkursu i jego
zaakceptowaniem.
7. Regulamin i karty zgłoszenia można odbierać w dziale programowym GOKiS ul. Zwycięstwa 23
8. (I Piętro pokój nr 22) lub pobrac ze strony internetowej: www.gokiskwr.pl
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIA

1. Wynik konkursu zostanie ogłoszony

przez Św. Mikołaja podczas trwania jarmarku w dniu 9

grudnia 2018 r. ok. godz. 19:00
2.. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Wraz z propozycją nazwy, Uczestnik
zobowiązany jest przekazać oświadczenie – Karta Zgłoszenia Uczestnictwa – z własnoręcznym
podpisem

VI. OCENA PROPOZYCJI NAZWY JARMARKU
1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie:
- Maria Mach – Dyrektor GOKiS- Przewodnicząca Komisji Konkursowej;
- Dagmara Pudlik – Kierownik Działu Programowego w GOKiS Kąty Wrocławskie – Członek
Komisji;
- Magdalena Wójtowicz – Instruktor ds. Kultury w GOKiS Kąty Wrocławskie – Członek Komisji;
- Anna Chabzda –- Instruktor ds. Kultury w GOKiS Kąty Wrocławskie – Członek Komisji;
2. Kryteria oceny prac konkursowych przez Komisję Konkursową:
- zgodność z regułami konkursu,
- czytelność przekazu,
- oryginalność.
3. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o terminie i miejscu wręczenia
nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wybrania najlepszej nazwy bez
podania przyczyny, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem

danych

osobowych

udostępnionych

przez

uczestników

konkursu

jest

Organizator. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu
prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
2. Przekazanie przez Uczestników danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny.
Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

VIII. NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest voucher do Szkółki Roślin Ozdobnych Piotr Wójcik o wartości 200 zł.
2. GOKiS ma prawo wykorzystywać nagrodzoną propozycję w dowolny sposób, w tym także
dokonywać zmian.
3. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy konkursu na zakończenie jarmarku bożonarodzeniowego
tj. 9 grudnia godz. 20:00.

