Załącznik nr 2
do Zarządzenie Nr Or. 0050.1.97.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 13 listopada 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ TERENU POŁOŻONEGO
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PRZY UL. OSIEDLE LEŚNE

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.
2. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy dla terenu położonego w Sępólnie Krajeńskim
przy ul. Osiedle Leśne, zwanego w dalszej części regulaminu „Terenem”.
3. Propozycja nazwy Terenu powinna być atrakcyjna, łatwa do zapamiętania oraz
nawiązywać do rekreacyjnego charakteru miejsca, jego położenia bądź przeznaczenia,
historii Sępólna Krajeńskiego lub do postaci zasłużonych dla miasta.
4. Konkurs adresowany jest do Mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie, bez
podania przyczyny. W takim wypadku Organizator nie wskaże Zwycięzcy Konkursu.
§ 2. Zgłaszanie propozycji
1. Propozycje nazwy Terenu można zgłaszać w terminie od dnia 16 listopada 2020 r.
do dnia 16 grudnia 2020 r. do godz. 15:30.
2. Propozycje nazwy Terenu zgłaszane są poprzez wypełnienie i podpisanie
dedykowanego formularza wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz można pobrać ze
strony internetowej www.gmina-sepolno.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie
Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
3. Wypełniony formularz zawierający propozycję nazwy Terenu wraz z informacją o
przetwarzaniu danych osobowych należy składać w wersji papierowej w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (biuro nr 10, parter) lub za pośrednictwem
poczty na adres Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
ul. T. Kościuszki 11. W przypadku formularzy nadesłanych drogą pocztową lub
nadanych przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w
Sępólnie Krajeńskim.
4. Jedna osoba może złożyć tylko jedną propozycję nazwy.
§ 3. Wybór nazwy
1. Ze zgłoszonych propozycji nazwy Komisja konkursowa wybierze zwykłą większością
głosów w obecności, co najmniej połowy jej składu jedną zwycięską nazwę.
2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1) Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Przewodniczący
komisji;
2) Marek Zieńko, Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego – Zastępca
Przewodniczącego komisji;
3) Franciszek Lesinski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim –
członek komisji;
4) Robert Sieg, Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – członek komisji;
5) Anna Miczko, Radna Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – członek komisji;

6) Dariusz Wojtania, Sekretarz Gminy – członek komisji;
7) Mariola Mosiądz – Śmigiel, Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1
w Sępólnie Krajeńskim – członek komisji;
8) Stanisław Gustyn, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 w Sępólnie Krajeńskim –
członek komisji;
9) Grażyna Kędzierska. Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Sępólnie Krajeńskim – członek komisji;
10)
Julita Maciaszek, Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim –
członek komisji;
11)
Marek Chart, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim –
członek komisji;
12) Jarosław Dera, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa –
członek komisji.
3. Komisja poda do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na stronie
internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zwycięską nazwę Terenu oraz imię i nazwisko
autora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z przesłanych propozycji,
do unieważnienia konkursu lub zmiany terminu nadsyłania zgłoszeń.
5. Propozycja nazwy Terenu zostanie przedstawiona w formie projektu uchwały Radzie
Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która ma wyłączne prawo nadania nazwy terenowi
wskazanemu w regulaminie konkursu.
§ 4. Nagrody:
Twórca zwycięskiej nazwy Terenu otrzyma nagrodę rzeczową.
§ 5 Ustalenia dodatkowe:
1. Zgłoszenie propozycji nazwy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Zgłoszenie propozycji nazwy na konkurs jest równoznaczne z tym, że Uczestnik:
a) oświadcza, że Zgłoszenie nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich;
b) oświadcza, że jest wyłącznym twórcą przesłanego zgłoszenia propozycji nazwy
Terenu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz że przysługują mu
wszystkie prawa autorskie, które nie są obciążone żadnymi prawami ani
roszczeniami osób trzecich.
3. Z chwilą wyboru przez Komisję konkursową zgłoszonej propozycji nazwy, twórca
nieodpłatne przenosi na rzecz Gminy Sępólno Krajeńskie autorskie prawa majątkowe
do nazwy i to bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach
eksploatacji, w tym prawo do jej używania jako nazwy Terenu, wprowadzania do
obrotu, użyczania, a także rozpowszechniania w inny sposób, w tym jej publicznego
wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
wykorzystywania na oficjalnych profilach Organizatora, na portalach
społecznościowych, na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych.
4. W przypadku osoby niepełnoletniej w zakresie warunków, o których mowa w ust. 3
wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail: so@gmina-sepolno.pl) lub w Referacie Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim pod nr tel. 52 389 42 31.
§ 6 Dane osobowe
Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w
Sępólnie Krajeńskim, w związku z ogłoszonym konkursem na nazwę Terenu, stanowi
integralną część Załącznika do Regulaminu i wymaga, po jej podpisaniu, dołączenia do
formularza zgłoszeniowego.

