
 
 

   

Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 111/2021 

Burmistrza Obornik  
z dnia 15 lipca 2021 r. 

 

REGULAMIN 

konkursu na opracowanie nazwy Żłobka Miejskiego w Obornikach  

 

Postanowienia ogólne 

 

§1.1. Organizatorem konkursu jest Urząd  Miejski w Obornikach, zwany dalej 
Organizatorem.  

2. Niniejszy regulamin określa cele konkursu, zwanego dalej Konkursem, warunki 
uczestnictwa w konkursie, kryteria oraz sposób oceny projektów, sposób informowania               

o konkursie i jego warunkach, tryb i zasady działania Komisji Konkursowej, a także zasady 
przyznawania nagród.  

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora: Urząd Miejski                  
w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 (64-600 Oborniki), Żłobek Miejski                             
w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A (64-600 Oborniki) oraz na stronie internetowej 
www.oborniki.pl  

4. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy, będącej charakterystycznym, 

rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla Żłobka Miejskiego                          

w Obornikach.  

 

Forma pracy 

 

§2.1. Praca konkursowa powinna zawierać propozycję nazwy żłobka.  
2. Nazwa powinna odnosić się do pojęć ze świata dziecięcej wyobraźni i wrażliwości, 

które sprawi, że żłobkowy świat dziecka będzie integrował się z domem rodzinnym, kojarzył 
z beztroskim dzieciństwem, radosną zabawą i poczuciem akceptacji.  

3. Nazwa powinna wywoływać pozytywne skojarzenia.   
4. Propozycja nazwy powinna się składać z nie więcej niż 20 liter i umożliwiać jej 

praktyczne zastosowanie. 

 
Warunki uczestnictwa w konkursie 

 
§3.1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych i prawnych.              

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów 
prawnych wyrażona na Karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu.  

3.   Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo.  
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, 

członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków 
najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 

przysposobione.  
5. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z tym, że przekazujący 

oświadcza, iż prace te nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich  
majątkowych i osobistych praw autorskich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność                   
w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanej przez uczestnika 
pracy konkursowej.  

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do prac konkursowych 
wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust.2 zd.2. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 111/2021 

Burmistrza Obornik  
z dnia 15 lipca 2021 r. 

 

 

Termin i warunki dostarczenia prac 

 

§4.1. Projekt nazwy wraz z Kartą zgłoszenia można:  
1) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 

64-600 Oborniki,  
2) dostarczyć osobiście do Organizatora w zamkniętych kopertach z dopiskiem 

„Konkurs na opracowanie nazwy Żłobka Miejskiego w Obornikach”;  
3) elektronicznie na adres: m.rojna@cuw.oborniki.pl   

2. Okres nadsyłania prac: 29 października 2021 r. (o zachowaniu terminu decyduje 
data stempla pocztowego, data wpływu do Organizatora, data odbioru korespondencji 
przesłanej elektronicznie).  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub 
zniszczenie nienależycie zabezpieczonych prac. 

 

Tryb pracy Komisji Konkursowej 

 

§5.1. Oceny prac w Konkursie dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez 

Burmistrza Obornik, zwana w treści Regulaminu Komisją.  
2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) oryginalność, 

2) łatwość kojarzenia i zapamiętywania, 

3) estetyka formy graficznej, 

4) czytelność i funkcjonalność. 

3. Nie będą oceniane prace: 

1) nadesłane bądź dostarczone bez podpisanej Karty zgłoszenia, 

2) nie zawierające uzasadnienia na Karcie zgłoszenia, 

3) nadesłane bądź dostarczone po upływie terminu określonego w §4 ust.2, 

4) niespełniające wymogu określonego w §2 ust.1. 

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas posiedzenia Komisji. 

5. Pracę podlegają ocenie według punktacji ustalonej przez Komisję.  
6. Spośród zgłoszonych do konkursu prac konkursowych Komisja wybierze jedną, 

która zostanie następnie przedłożona  Burmistrzowi Obornik. 
7. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów. Każdemu 

z członków Komisji przysługuje jeden głos.  
8. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  
9. Informacja o zwycięskim projekcie zostanie podana na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Obornikach (www.oborniki.pl)  
10. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie oraz listownie o wyniku 

konkursu. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 111/2021 

Burmistrza Obornik  
z dnia 15 lipca 2021 r. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

§6. 1. Planowana data ogłoszenia wyników – do 30 listopada 2021 r.  
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

www.oborniki.pl  oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach.  
3. Zwycięski projekt będzie podstawą do wszczęcia procedury nadania nazwy                  

dla Żłobka Miejskiego w Obornikach. 

 

Zasady przyznawania nagrody 

 

§7.1. Dla laureata Konkursu przewidziano nagrodę rzeczową, a dla uczestników 

dyplomy, z zastrzeżeniem §8 ust.4.  
2. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej prawo odwołania.  
3. Warunkiem przekazania nagrody rzeczowej jest podpisanie przez laureata konkursu 

umowy przeniesienia na rzecz Urzędu Miejskiego w Obornikach autorskich praw 
majątkowych do projektu nazwy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz.1062). W przypadku osób 
niepełnoletnich w ich imieniu umowę podpisują rodzice bądź prawny opiekun.  

4. O terminie i miejscu wręczenia nagrody laureat konkursu zostanie powiadomiony 

odrębnie. 

Uprawnienia Organizatora 

 

§8.1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia 

konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny 

oraz do niewyłonienia zwycięzcy.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania zgłoszonej propozycji.              

Nie pozbawia to zwycięzcy należnej nagrody.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów prac                      

i kompilowanie z innymi propozycjami; w przypadku połączenia dwóch prac przyznane 
zostaną dwie nagrody rzeczowe.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego                  
bez wybierania najlepszej pracy, a co za tym idzie bez przyznania nagrody rzeczowej.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych propozycji. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§9. 1. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym  
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone                      
z konkursu.  

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób 
trzecich, ze względu na naruszenie praw autorskich.  

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 
niniejszego Regulaminu.  

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

6. Załączniki Nr 1 i Nr 2 stanowi integralną część Regulaminu. 

7. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

http://www.oborniki.pl/


 
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU NA OPRACOWANIE NAZWY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO 

W OBORNIKACH 

 

I. Dane uczestnika (osoba fizyczna): 

Imię i nazwisko uczestnika: 

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

Adres do korespondencji: 

.................................................................................................................................................... 

Numer telefonu: .......................................................................................................................... 

Adres email: ...............................................................................................................................  
II. Dane uczestnika konkursu (osoba prawna): 

Pełna nazwa firmy/instytucji: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu: 

………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres email: 

………………………………………………………………………………………………… 

Propozycja nazwy: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Uzasadnienie (max. pięć zdań) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie: 
Uczestnik konkursu, składając swój podpis na formularzu zgłoszenia, oświadcza, że:  
1. Jest autorem pracy konkursowej i propozycji nazwy w „Konkursie na opracowanie nazwy Żłobka Miejskiego 
w Obornikach” oraz, że praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów 
prawa.  
2. Zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu. 

3. Wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich na Urząd Miejski w Obornikach.  
4.Zapoznał się z Klauzulą Informacyjną dot. przetwarzania danych w związku z Konkursem oraz wyraża zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
Konkursu. 
5. Zgodnie z  Rozporządzeniem 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), 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w  celu realizacji praw i obowiązków związanych                        
z uczestnictwem w konkursie. 

 

 

................................      ....................................  
Miejscowość, data                   Podpis autora projektu 

(lub podpis opiekuna prawnego w przypadku, gdy autor pracy jest osobą niepełnoletnią) 
 

Podpis autora projektu i pieczątka (w przypadku osób prawnych) 



 
 
 

 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca konkursu na opracowanie nazwy Żłobka Miejskiego w Obornikach 
 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim                     

w Obornikach jest Burmistrz Obornik, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki.  
 

 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych  
osobowych w zakresie konkursu na opracowanie nazwy Żłobka Miejskiego w Obornikach,              
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować                        
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Obornikach. 

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym 
przystąpienia i uczestnictwa w konkursie. 

 

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym                           
do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO). 

 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych 
nagrodzonych osobach (nie dłużej niż przez 1 rok) lub do momentu wycofania zgody. 

 

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą osoby upoważnione, tylko w celu                
i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w konkursu. 

 

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do innych podmiotów. 

 

8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

 

9. Uczestnik na prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika, którego 
dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, przed jej wycofaniem. 

 

10. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 
należy kierować w dowolnej formie pisemnej na adres Administratora. 

 

11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa], gdy uzna,                         

iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady. 

 

12. Udostępnione przez Pana/ Panią  dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego  

podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma 

zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.


