
REGULAMIN KONKURSU 

NA NAZWĘ STATKU EDUKACYJNO-WYCIECZKOWEGO 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin na nazwę statku edukacyjno-wycieczkowego, zwany dalej 

„Regulaminem” określa warunki na jakich odbywa się konkurs na nazwę statku 

edukacyjno-wycieczkowego Gminy Ścinawa, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Ścinawa. 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie propozycji na nazwę statku edukacyjno-

wycieczkowego, którego właścicielem jest Gmina Ścinawa. 

 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie- za 

pisemną zgodą przedstawiciela/opiekuna ustawowego danego Uczestnika, 

wyrażoną poprzez podpisanie Formularza, o którym mowa w § 3, zamieszkujące 

na terenie gmin będących członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Kraina Łęgów Odrzańskich”, tj.: Miękinia, Brzeg Dolny, Malczyce, Środa Śląska, 

Wołów, Prochowice, Ścinawa, Wińsko, Rudna, Jemielno, Pęcław, Głogów (gmina 

wiejska), a także miasta Lubin, gminy wiejskiej Lubin oraz miasta Głogów.  

 

 

§ 3. ZGŁASZANIE PROPOZYCJI KONKURSOWYCH 

1. Termin na składanie propozycji nazwy statku edukacyjno-wycieczkowego upływa 

z dniem 20 maja 2021 r. o godzinie 15:30. 

2. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie. 

3. Jedna osoba może złożyć tylko jedno zgłoszenie i przedstawić tylko jedną 

propozycję nazwy statku edukacyjno-wycieczkowego. 

4. Podstawą uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie propozycji nazwy statku 

edukacyjno-wycieczkowego na Formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do 

Regulaminu, do Urzędu  Miasta i Gminy Ścinawa – osobiście, listownie na adres: 

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, ulica Rynek 17, 59-330 Ścinawa, lub drogą 

elektroniczną (skan wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego) na 

adres e-mail: urzad@scinawa.pl z dopiskiem: „Konkurs na nazwę statku 

edukacyjno-wycieczkowego”. 

5. Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Organizatora 

www.scinawa.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa. 

4. W Konkursie wezmą udział tylko kompletne i podpisane zgłoszenia, złożone na 

Formularzu, o którym mowa w ust. 4. 

5. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych określonych Regulaminem 

podlegają odrzuceniu. 

6. W przypadku złożenia takiej samej propozycji nazwy statku edukacyjno-

wycieczkowego przez więcej niż jedną osobę, za przyjętą do Konkursu uznaje się 

pierwszą z tak złożonych propozycji (pierwszą, która wpłynęła do Organizatora). 



  

 

 

§ 4. WARUNKI UDZIAŁU I HARMONOGRAM 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokonuje Komisja Konkursowa, kierując się 

następującymi zasadami: 

a) preferowane będą nazwy, nie będące powtórzeniem nazw już istniejących  

jednostek pływających  

b) preferowane będą nazwy nie wykazujące podobieństwa do nazw już istniejących, 

c) propozycje nie mogą zawierać treści sprzecznych z powszechnie 

obowiązującymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności: 

elementów wulgarnych, ośmieszających lub poniżających, 

d) propozycje nie mogą naruszać uczuć religijnych oraz mieć charakteru 

dyskryminującego ze względu na płeć, wiek, poglądy polityczne itp., 

e) nazwy pochodzące od nazwisk i określeń osób, w tym pseudonimów, nie mogą 

być nadane wcześniej niż po upływie pięciu lat od śmierci upamiętnianej osoby. 

3. Organizator zachęca do tego, by propozycja nazwy statku edukacyjno-

wycieczkowego: 

a) nie była rozbudowana, 

b) nawiązywała do historii Ścinawy/regionu, 

c) lub do walorów przyrodniczych Ścinawy/regionu.  

4. Najpóźniej w terminie do 02 czerwca 2021 r. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki. 

Informacja o laureacie Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Organizatora. Organizator powiadomi laureata Konkursu drogą elektroniczną na 

adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, lub 

telefonicznie, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 

5. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

  

 

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Burmistrza Ścinawy w drodze 

zarządzenia. 

2. Komisja będzie się składać z 3 członków. 

3. Komisja Konkursowa wykonuje swoją pracę społecznie. 

4. Z prac Komisji Konkursowej sporządzany zostanie protokół, który podpiszą 

wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu Komisji. 

 

 

 

 

§ 6. PRAWA DO NAZWY 
1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą nazwy i przysługują mu autorskie 

prawa osobiste i wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 



pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.) do nazwy. 

2. Laureat Konkursu będzie zobowiązany do zawarcia z Organizatorem umowy 

o przeniesienie autorskich praw majątkowych do nazwy stanowiącej utwór w 

rozumieniu ustawy o której mowa w ust. 2, przewidującej nieodpłatne 

przeniesienie tych praw. Zawarcie umowy pomiędzy Laureatem Konkursu 

i Organizatorem  jest warunkiem wydania nagrody. 

3. Po otrzymaniu nagrody Laureatowi Konkursu nie przysługują żadne inne 

roszczenia z jakichkolwiek tytułów w stosunku do Organizatora bądź osób 

trzecich, które nabyły prawa majątkowe do nazwy. 

 

 

§ 7. NAGRODY 

1. Autor zwycięskiej propozycji otrzyma nagrodę w postaci: rejsu statkiem i udział  

w uroczystości nadania jednostce nazwy w charakterze gościa specjalnego. 

2. Autor zwycięskiej propozycji będzie mógł na rejs zabrać ze sobą osoby 

towarzyszące, jednak nie więcej niż 9 osób (razem z autorem zwycięskiej 

propozycji będzie to 10 osób). 

3. Termin rejsu oraz lista wskazanych przez autora zwycięskiej propozycji osób 

towarzyszących mu w rejsie zostaną sprecyzowane i uzgodnione pomiędzy 

Stronami. 

 

 

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu na nazwę statku  

w rozumieniu art. 4 pkt 1 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)- dalej jako RODO, jest 

Gminy Ścinawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować poprzez e-mail: mbilewicz@scinawa.pl, telefonicznie pod numerem: 

76/74-00-213 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

procedury konkursowej oraz wyłonienia Laureata Konkursu i ogłoszenia jego 

wyników. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest ich 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych- art. 6 ust. 1 lit a RODO. Podanie 

danych, przez uczestników konkursu, w Formularzu zgłoszeniowym w konkursie 

na nazwę statku edukacyjno-wycieczkowego będzie traktowane jako zgoda na ich 

przetwarzanie. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione wyłącznie 



odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi 

pocztowemu lub kurierowi w celu przekazania korespondencji. Ponadto dane mogą 

być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie 

usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich 

przetwarzaniu. 

6. Dane osobowe Laureata Konkursu w zakresie imienia i nazwiska zostaną 

udostępnione na stronie internetowej Organizatora/ Gminy Ścinawa: 

www.scinawa.pl. Ponadto dane osobowe Laureata Konkursu w zakresie imienia i 

nazwiska mogą zostać udostępnione przez Facebook Ireland Limited. Zgodnie z 

"Zasadami dotyczącymi danych 

(https://www.facebook.com/about/privacy/update), Facebook Ireland przekazuje 

dane osobowe użytkowników swojej aplikacji do USA na podstawie 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską typowych klauzul umownych. 

7. Dane Laureata Konkursu będą przechowywane przez okres archiwizacji umowy  

o przeniesienie praw autorskich, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

Dane osobowe autorów propozycji, które nie zostały nagrodzone będą 

przechowywane przez okres 30 dni od zakończenia konkursu, a następnie zostaną 

zanonimizowane. 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo 

ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wycofania, w dowolnym momencie, 

zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

10. Uczestnikom konkursu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa. 

11. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne. 

Niepodanie danych uniemożliwi uczestniczenie w konkursie. 

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W przypadku kwestii nieuregulowanych w Regulaminie decyzję podejmuje 

Organizator. 

 


