
REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ 
fontanny na placu Kilińskiego w Kaliszu 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 
Miasto Kalisz

II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wybór nazwy fontanny znajdującej się na placu Kilińskiego w Kaliszu.
Nazwa będzie wykorzystywana do celów promocyjnych i reklamowych.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs  ma  charakter  otwarty.  Uczestnikiem  konkursu  może  być  każda  osoba

pełnoletnia.
2. Konkurs przeprowadzony jest w trzech etapach:

I etap – przyjmowanie propozycji nazwy, 
II etap – dokonanie wyboru przez Komisję Konkursową trzech nazw,
III  etap  –  wybór  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  zwycięskiej  nazwy  spośród
wytypowanych przez Komisję  Konkursową  nazw i  przyznanie  laureatowi  nagrody
głównej.

3. Propozycje nazwy należy zgłaszać indywidualnie.
4. Każdy uczestnik może złożyć nie więcej niż trzy propozycje nazwy.
5. Propozycje  nazw  o  innej  tematyce  niż  określona  w  wymaganiach,  ośmieszające,

zawierające  wulgaryzmy,  naruszające  dobre  obyczaje,  naruszające  prawa  osób
trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
7. Regulamin konkursu  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego

w Kaliszu kalisz.pl oraz na stronie rewitalizacjakalisz.pl

IV. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Przystąpienie do konkursu polega na przesłaniu propozycji nazwy za pomocą strony

internetowej  https://ankiety.konsultacje.kalisz.pl/badanie/wyswietl/n/konkurs-na-
nazwe-fontanny  w terminie do 8 września 2017 r. do godz. 24.00.

2. Wyniki  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  oraz  zamieszczone  na  stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu dnia 15 września 2015 r.

3. Laureat nagrody głównej oraz wyróżnione osoby zostaną zaproszone niezwłocznie
po podaniu wyników do publicznej wiadomości do odbioru nagrody i wyróżnień.

4. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

V. NAGRODY
1. Nagrody zostaną ufundowane przez Prezydenta Miasta Kalisza.
2. Nagrodami w konkursie są:



1) nagroda główna – dwa wydawnictwa książkowe o tematyce związanej z Kaliszem,
2) dwa równorzędne wyróżnienia – po jednym wydawnictwie książkowym o tematyce

związanej z Kaliszem.
 Ponadto  osoba  nagrodzona  i  osoby  wyróżnione  otrzymają  pakiety
okolicznościowych upominków Miasta Kalisza.

VI. KOMISJA KONKURSOWA
Do wyboru trzech najlepszych propozycji nazwy fontanny zostanie powołana zarządzeniem
Prezydenta Miasta Kalisza Komisja Konkursowa. W jej skład wejdą: 

1) trzej przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu; 
2) przedstawiciel Komitetu Rewitalizacji; 
3) przedstawiciel Mediów;
4) przedstawiciel Rady Osiedla Śródmieście I;
5) przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

VII. PRAWA AUTORSKIE 
1. Z  chwilą  ogłoszenia  wyników,  zwycięzca  konkursu  przenosi  na  Organizatora

nieodpłatnie wszelkie majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej w konkursie nazwy.
2. Prawa autorskie wskazane w ust. 1 muszą dotyczyć wszelkich pól eksploatacji, w tym

obejmujących  utrwalenie,  zwielokrotnienie  dowolną  techniką,  wprowadzenie  do
obrotu, publiczne wystawienie.

3. Z tytułu przekazanych praw autorskich zwycięzcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Zwycięzca  konkursu  zobowiązuje  się  do  nie  zgłaszania  roszczeń  względem

organizatora z tytułu wykorzystania przez niego zwycięskiej nazwy lub z tytułu jej
nie wykorzystania.

5. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec organizatora i  osób
trzecich, w przypadku gdy złożona do konkursu propozycja naruszać będzie prawa
autorskie osób trzecich. 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą za ich zgodą wyrażoną

w ankiecie  konkursowej  zgodnie  z ustawą  z  dnia  29 sierpnia  1997  r.  o  ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). dla potrzeb konkursu.

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu
jest Organizator. 

3. Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu
prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

IX. ODSTĄPIENIE OD DOKONANIA WYBORU NAZWY I UNIEWAŻNIENIE KONKURSU  
Organizator zastrzega możliwość odstąpienia od wyboru nazwy i unieważnienia konkursu
w szczególności w następujących przypadkach:



1) gdy na konkurs wpłyną mniej niż 3 propozycje nazwy,
2) gdy  propozycje  nazw  przesłane  na  konkurs  nie  spełnią  oczekiwań  Komisji

Konkursowej,
3) gdy wszystkie  nadesłane nazwy spełnią  warunki,  o  których mowa  w punkcie  III.5

Regulaminu.

Kalisz, dnia 28 sierpnia 2017r. w z. Prezydenta Miasta Kalisza
Barbara Gmerek

/ . . . / 
Wiceprezydent Miasta Kalisza


