
Regulamin konkursu na nazwę hali sportowej 

przy Zespole Szkół nr 1 w Szamotułach 

   

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Starosta Szamotulski. 

2. Partnerem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 w Szamotułach.  

 

§ 2 

Celem konkursu jest wybranie nazwy hali sportowej zlokalizowanej przy Zespole Szkół nr 1 

w Szamotułach, ul. Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły, zwanej dalej „halą”. 

 

§ 3 

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne. 

2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagane jest złożenie przez rodzica bądź 

prawnego opiekuna stosownego oświadczenia (zgody), stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu. 

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

 

§ 4 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i podpisanie przez uczestnika 

konkursu karty konkursowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Karta konkursowa dostępna jest na stronie internetowej Organizatorów – 

www.powiat-szamotuly.pl oraz www. http://www.skarga-szamotuly.edu.pl.  

3. Karty konkursowe należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach, 

ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, bud. C – kancelaria, w godzinach 07:30-

15:30  

lub przesłać listownie na adres: 

Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły 

z dopiskiem „Konkurs na nazwę hali sportowej” 

bądź e-mailem na adres:  

starostwo@szamotuly.com.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać „Konkurs na nazwę 

hali sportowej”).  

4. Wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczną należy przesłać skan podpisanej karty 

konkursowej oraz w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o którym mowa w 

§ 3 ust. 2 regulaminu. 

5. Termin składania kart konkursowych upływa dnia 27 sierpnia 2018 r., o godz. 12.00. 

Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi w dniu 31 sierpnia 2018 r. poprzez umieszczenie 

komunikatu na stronie internetowej Organizatorów – www.powiat-szamotuly.pl oraz 

www.skarga-szamotuly.edu.pl. 

 

§ 5 

1. Wyboru nazwy hali dokona komisja powołana przez Organizatora i Partnera. 

2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową o łącznej wartości do 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

3. W przypadku wybrania nazwy hali, którą jednocześnie zgłosiło kilku uczestników, 

zwycięzcą zostaje osoba, która złożyła/przesłała kartę konkursową z tą nazwą we 

wcześniejszym terminie (decyduje data i godzina wpływu karty zgłoszeniowej do 

Starostwa Powiatowego w Szamotułach).  

 

 

http://www.powiat-szamotuly.pl/
http://www.skarga-szamotuly.edu.pl/


§ 6 

1. Zwycięzca konkursu przenosi na Organizatorów wszelkie prawa do proponowanej 

nazwy, w tym prawa autorskie, bez dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego i bez ograniczeń korzystania 

z nazwy hali. 

 

§ 7 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia konkursu bez jego 

rozstrzygnięcia. 

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nie zaakceptowania żadnej z 

propozycji nazwy. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez 

Organizatorów wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z konkursem 

oraz  w celach informacyjno - marketingowych Organizatorów. Uczestnik konkursu 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów 

(podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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)). 

5. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób 

trzecich w przypadku, gdyby proponowana nazwa hali naruszała prawa autorskie osób 

trzecich. 

6. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatorów – 

www.powiat-szamotuly.pl oraz www.skarga-szamotuly.edu.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Oświadczenie (zgoda) rodzica bądź prawnego 

opiekuna na udział dziecka w konkursie na nazwę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1              

w Szamotułach 

  

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................... 

(imię i nazwisko) w  konkursie na nazwę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1              

w Szamotułach. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu danych osobowych 

mojego dziecka (imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania) w celach 

wynikających z organizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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). 

 

 

  ………………………….. ………………………………………….... 

(data) (podpisy rodziców (opiekunów prawnych) 

uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu  - Karta konkursowa 

 

Kartę konkursową należy wypełnić i dostarczyć do siedziby Organizatora – Starostwo 

Powiatowe w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 4 – kancelaria, 

osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres: starostwo@szamotuly.com.pl                      

(z dopiskiem: „Konkurs na nazwę hali sportowej”), najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2018 r. do 

godz. 12.00. Liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora. 

 

1. DANE UCZESTNIKA 

 

 nazwa …………………………………………………………..………….….……….. 

 adres ……………………………………………………………………………...……. 

 tel. / e-mail …………………………………………………………………………….. 

2. PROPOZYCJA NAZWY HALI SPORTOWEJ 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

4. OŚWIADCZENIA 

a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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). 

 

 

 ………………………….. ………………………….. 

 (data) (podpis / pieczęć) 

 

b) Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Powiat 

Szamotulski z siedzibą w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4 oraz zostałem 

zapoznany z informacjami, o których mowa w art. 13 Ogólnego rozporządzenia                

o ochronie danych osobowych (RODO).  

 

 

 ………………………….. ………………………….. 

 (data) (podpis / pieczęć) 

 

c) Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatora poprzez 

upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych na dowolnym polu eksploatacji. 

Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

     

 

  …………………………..          ….……………………….. 

 (data) (podpis / pieczęć) 



 

d) Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz 

Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 ………………………….. ………………………….. 

 (data) (podpis / pieczęć) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


