
REGULAMIN KONKURSU  I PLEBISCYTU 
NA OFICJALNĄ  NAZWĘ 

  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I KRĘGIELNI  W JERZMANOWEJ  
 

 
I. Organizator  konkursu i plebiscytu: 
 
Organizatorem Konkursu jest Gmina Jerzmanowa oraz  Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. 
 
II. Cel konkursu i plebiscytu: 
 
Celem Konkursu i plebiscytu  jest: 

1)  uzyskanie oficjalnej nazwy świetlicy wiejskiej i kręgielni w Jerzmanowej (w dalszej treści  
Regulaminu „nazwa Obiektu”),  powstałych w ramach zadania pn. „Przebudowa stodoły 
 i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej”,  

2) wzmocnienie  tożsamości lokalnej  w zakresie  współdecydowania o nazewnictwie obiektów  
użyteczności publicznej, 

3) wzrost udziału mieszkańców  w życiu społecznym gminy.   
 
III. Warunki  uczestnictwa  w konkursie: 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy 
Jerzmanowa.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest: 
1) dostarczenie  propozycji nazwy  Obiektu, spełniającej  wymagania wskazane w  pkt  3, 
2) zapoznanie się z  niniejszym Regulaminem, 
3) wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich do proponowanej nazwy. 

3. Nazwa Obiektu powinna: 
1) spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

a) nawiązywać do charakteru Obiektu i/ lub 
b) nawiązywać do specyfiki działalności planowanej w Obiekcie i/ lub 
c) nawiązywać do historii miejsca; 

2) być oryginalna i cechować się pomysłowością promocyjno - marketingową, 
3) być zwięzła i krótka. 

4. Każdy z uczestników  konkursu może zgłosić maksymalnie dwie propozycje nazwy Obiektu. 
5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 
 

V. Miejsce i termin  zgłoszenia  
 

1. Uczestnicy konkursu  zgłaszają propozycje nazwy Obiektu na formularzu zgłoszeń, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Formularze zgłoszeń należy dostarczyć: 
a)  pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w  Jerzmanowej ul. Głogowska 8, 67-222 

Jerzmanowa lub 
b)  osobiście w GCK ul. Głogowska 7, pok. nr 3 lub  
c) mailowo na adres kontakt@gckjerzmanowa.pl. 
d)  dopuszcza się również zgłoszenia za pomocą wiadomości MMS (zdjęcie formularza) pod 

nr telefonu 798 418 594. 
3. Zgłoszenia propozycji nazwy odbywają się w terminie do  dnia 2 marca 2021r. 
4. W terminie do 4 marca 2021r. Komisja Konkursowa  powołana przez Wójta Gminy 

Jerzmanowa   dokona, spośród  zgłoszonych nazw,  wyboru trzech propozycji nazwy Obiektu.  
5. Decyzja Komisji  jest ostateczna i nie przysługuje  od niej odwołanie. 

mailto:kontakt@gckjerzmanowa.pl


6. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu,  
w szczególności  kiedy   żadna z  propozycji nazwy nie będzie  spełniała kryteriów oceny w  
dostatecznym stopniu. 

7. W przypadku zgłoszenia  propozycji tej samej nazwy przez różnych autorów decyduje 
kolejność zgłoszenia nazwy na formularzu  zgłoszenia.  

 
 
VI. Ogłoszenie  wyników i plebiscyt 

 
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  do dnia 5 marca 2021r. w formie informacji 

 o trzech zwycięskich propozycjach nazwy i ich autorach, która  znajdzie się  na stronie 
internetowej  Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej oraz Urzędu Gminy Jerzmanowa. 

2. W terminie  od  dnia 5 marca 2021r. do dnia 16 marca 2021r. odbędzie się plebiscyt na 
nazwę Obiektu, która będzie funkcjonować  jako oficjalna nazwa  świetlicy wiejskiej i kręgielni 
w Jerzmanowej.  

3. Plebiscyt powadzony będzie poprzez aplikację  zamieszczoną na stronie internetowej 
Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej, umożliwiającą  internetowe głosowanie na 
wybraną przez uczestników nazwę.  

4. Nazwa Obiektu, która  otrzyma najwięcej głosów internautów będzie oficjalną nazwą 
Obiektu.  

5. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone  18 marca 2021r. na stronach internetowych  
Organizatorów. 
 

VII Rozstrzygnięcie  konkursu i nagrody 
 

1. Autorzy trzech  propozycji nazw, które zostały  wybrane przez Komisję Konkursową otrzymają 
nagrody pieniężne wartości 250 zł każda.  

2. Autor  propozycji nazwy, która w plebiscycie otrzyma największą liczbę głosów, przez co 
stanie się oficjalną nazwą Obiektu otrzyma główną nagrodę pieniężną  w kwocie  300 zł,  
z zastrzeżeniem pkt  6. 

3. Organizator konkursu  zastrzega sobie prawo do opublikowania  imienia, nazwiska  
i informacji o autorach trzech propozycji nazwy Obiektu oraz umieszczenia tych informacji  
w materiałach reklamowych Organizatora  oraz w mediach i internecie. 

4. Z autorem  zwycięskiej nazwy Obiektu Organizator podpisze  umowę  o eksploatacji nazwy 
Obiektu. Umowa zawierać będzie  postanowienia  o przeniesieniu autorskich praw 
majątkowych wraz z prawami zależnymi i pośrednimi, o których mowa w  pkt VIII.  

5. Autor zwycięskiej nazwy Obiektu zobowiąże się do zawarcia umowy w terminie  7 dni od 
momentu  wystąpienia z takim   żądaniem  przez Organizatora.  

6. W przypadku zaniechania  przez  autora zwycięskiej nazwy Obiektu przystąpienia  
do podpisania umowy w terminie, o którym mowa w pkt 5,  Organizator  ma prawo do 
wybrania  nazwy, która  w następnej kolejności uzyskała największą  liczbą głosów  
w plebiscycie i wręczenia autorowi tej nazwy nagrody głównej w wysokości 300 zł. 

7. Autor  pierwotnie  zwycięskiej nazwy  nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń w 
stosunku do Organizatora.    

8. Nagrody, o których mowa w  pkt 1 i 2 zostaną dostarczone autorom nazw Obiektu na adres 
wskazany w formularzu zgłoszenia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu,  w terminie  
18-26 maraca2021r.    

 
VIII  Prawa autorskie 
 

1. Przekazanie propozycji nazwy Obiektu do udziału w konkursie i w dalszej, ewentualnej 
kolejności w plebiscycie  traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że nazwa  nie 
narusza  praw osób  trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 
autorskich.  



2. W przypadku wystąpienia  przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z  tytułu 
naruszenia praw  określonych powyżej, osoba zgłaszająca  nazwę 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.  

3. Autor ostatecznej (oficjalnej)  nazwy Obiektu  zobowiązuje się w umowie  do przeniesienia 
majątkowych praw autorskich do nazwy Obiektu, wraz z prawem do nieograniczonego 
korzystania w kraju i za granicą, w szczególności 

a) w zakresie wykorzystania w całości do realizacji celów do jakich służy; 

b) w zakresie wprowadzania dowolnych  zmian i aktualizacji według potrzeb  Organizatora; 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką; 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

e) w zakresie publikowania w prasie, lub w wydawnictwach książkowych; 

f) w zakresie rozpowszechniania, lub udostępniania w sieciach informatycznych w tym w 

Internecie; 

g) w zakresie zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom; 

h) w zakresie rozpowszechniania na nośnikach magnetycznych, optycznych, płytach itp; 

i) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera. 

4. Przesłanie  wypełnionego formularza zgłoszenia  jest równoznaczne z akceptacją  powyższych 
warunków.   

 
 
IX. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega  sobie prawo do przesunięcia terminów, o których mowa  
w niniejszym Regulaminie.  

2. Organizator  może unieważnić konkurs i plebiscyt  w każdym czasie, bez podawania 
przyczyny.  

3. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności  Kodeksu Cywilnego 

 
 
X. Kontakt  
 

1. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści 
niniejszego regulaminu.  

2. Osobą upoważnioną do  udzielania informacji  na temat Konkursu jest p. Barbara Reszczyńska 
– dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej (tel. 76 8 383 43 24)  

3. Niniejszy regulamin  zostaje udostępniony na stronach internetowych: 
www.gckjerzmanowa.pl, www.jerzmanowa.com.pl  
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