
  REGULAMIN KONKURSU 
NA NAZWĘ PLACU ZABAW 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Santok oraz Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w 

Gorzowie Wielkopolskim zwani dalej Organizatorem Konkursu. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Santok, Muzeum Grodu Santok 

w Santoku, na stronach internetowych organizatorów Konkursu: www.santok.pl;  

 www.muzeumlubuskie.pl oraz na portalach społecznościowych organizatorów.  

§ 2 
Cele Konkursu 

1. Celem Konkursu jest wybór najciekawszej i najlepiej charakteryzującej obiekt nazwy 

edukacyjnego placu zabaw położonego w Santoku przy ul. Wodnej.  

2. Plac zabaw jest przeznaczony do edukacji z zakresu historii, archeologii i paleontologii.  

§ 3 
Założenia ogólne 

1. Praca konkursowa powinna zawierać propozycję nazwy placu zabaw. 

2. Propozycja nazwy musi być uzasadniona w Karcie zgłoszenia. 

3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną propozycję nazwy. 

4. Organizator Konkursu sugeruje nazwę krótką, wywołującą pozytywne skojarzenia. 

§ 4  
Zasady udziału w Konkursie 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

2. Karta zgłoszeniowa zawierająca propozycję nazwy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia, zawierającą propozycję nazwy wraz z jej uzasadnieniem, 

imieniem i nazwiskiem zgłaszającego należy dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum Grodu 

Santok w Santoku (ul. Wodna 2a) lub wysłać jako załącznik na adres mailowy: 

k.dzwonkowska@muzeumlubuskie.pl (w tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs na nazwę 

placu zabaw”). 

§ 5 
Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat oraz klas I-III szkoły 

podstawowej uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy Santok, których 

rodzic/opiekun prawny wyraził zgodę na udział małoletniego w konkursie  wypełniając kartę 

zgłoszenia do konkursu stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zgłoszonych do konkursu. 

http://www.santok.pl/
http://www.muzeumlubuskie.pl/
mailto:k.dzwonkowska@muzeumlubuskie.pl


3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne, a 

osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego 

Regulaminu.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

§ 6 
Terminarz 

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia (1 marca 2023 r.). 

2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2023 r.  

3. W przypadku wpłynięcia takiej samej propozycji nazwy od więcej niż jednej osoby, decyduje 

data wpływu zgłoszenia, która będzie odnotowywana na zgłoszeniach. 

4. Zgłoszenia złożone po zakończeniu trwania konkursu nie będą uwzględniane przy wyłanianiu 
Zwycięzcy Konkursu. 

5. Wyniki  Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Lubuskiego im. 

Jana Dekerta, Urzędu Gminy Santok oraz na fanpage`ach wymienionych instytucji w mediach 

społecznościowych w dniu 1 czerwca 2023 r. 

6. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 czerwca podczas Dni Grodu Santok.  

7. O zwycięstwie w Konkursie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie, mailowo lub 

pisemnie na adres wskazany w danych adresowych 

 
§ 7 

Rozstrzygnięcie Konkursu 
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej przez 

Organizatora, w skład której wejdzie: Wójt Gminy Santok, Dyrektor Muzeum Lubuskiego, 

Dyrektor CKiR-u w Santoku, kierownik Muzeum Grodu Santok w Santoku) lub osoby przez nich 

wskazane spośród pracowników tych instytucji.  

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu propozycji Komisja wybierze jedną. 

3. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równych głosów decyduje głos 

przewodniczącego Komisji. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  

4. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji  

Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.   

5. Zwycięzca konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda, wyraża zgodę na opublikowanie 

swojego imienia i nazwiska, a także informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach 

internetowych Organizatorów. 

6. Jeden Uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. 

7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie 

wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy.  

§ 8 
Nagrody i wyróżnienia 

1. Nagrodą główną dla zwycięzcy Konkursu jest rower dostosowany do wieku zwycięzcy.  



2. Wśród wszystkich uczestników Konkursu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.  

3. Zwycięzcy oraz laureatom losowania nagród rzeczowych nie przysługuje wymiana nagrody na 

ekwiwalent pieniężny.  

4. Komisja ma prawo przyznać wyróżnienia w konkursie.  

 
§9 

 Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników i ich przedstawicieli 

ustawowych następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu.  
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika lub jego przedstawiciela 

ustawowego zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w 
Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.  

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją 
Konkursu.  

§ 10  
Prawa autorskie 

Z chwilą ogłoszenia wyników, zwycięzca konkursu przenosi na organizatora nieodpłatnie wszelkie 
prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe i  zobowiązuje się do 
niewykonywania swoich praw osobistych.   

§ 11 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia 

Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn niezależnych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu 

na naruszenie ich praw autorskich. 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, 

podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczenia zamieszczone w 

Karcie Zgłoszenia zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego 

Facebook®, a serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. 

6. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być 

kierowane do Organizatora.  

7. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu na nazwę placu zabaw  

przy Muzeum Grodu Santok w Santoku 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
NA NAZWĘ PLACU ZABAW PRZY MUZEUM GRODU SANTOK W SANTOKU 

Propozycja nazwy 
 

Uzasadnienie nazwy 
 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 

 

Jako opiekun prawny dziecka oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie na nazwę dla placu zabaw przy Muzeum Grodu Santok w Santoku oraz akceptuję zapisy 

regulaminu.   

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
prawnego dziecka 

 

Numer telefonu kontaktowego 
 

 

……………….…………………….. 
podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

Przyjmuję do wiadomości, że zgłoszenie do konkursu na nazwę dla placu zabaw przy Muzeum Grodu Santok 

w Santoku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska dziecka biorącego udział 

w konkursie.  

……………….…………………….. 
                                                                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Santok z siedzibą w Santoku (66-431) przy ulicy Gorzowskiej 59, z 
którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: urzad@santok.pl  lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: 
inspektor@santok.pl.      
Dane przetwarzane są w celu uczestniczenia dziecka w konkursie na nazwę dla placu zabaw przy Muzeum Grodu Santok 
w Santoku, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone 

zostały w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej www.santok.pl w zakładce: „RODO”. 

mailto:urzad@santok.pl
mailto:inspektor@santok.pl.
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