
Regulamin konkursu na nazwę  

parku przy ulicy Grabowej w Wilkszynie 
 

Gmina Miękinia oraz Stowarzyszenie „Aktywni Razem” zapraszają mieszkańców gminy 

Miękinia do udziału w konkursie na wyłonienie nazwy dla parku położonego przy ulicy 

Grabowej w Wilkszynie.  

 

Organizator: 

Gmina Miękinia 

Współorganizator: 

Stowarzyszenie „Aktywni razem” 

 

Propozycja nazwy parku powinna być atrakcyjna, łatwa do zapamiętania oraz nawiązywać do 

historycznego kontekstu miejsca lokalizacji parku, historii gminy lub do postaci zasłużonych 

dla gminy.  

Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podania 

przyczyny. W takim wypadku Organizator nie wskaże Zwycięzcy Konkursu.   

 

Uczestnicy konkursu: 

Do uczestnictwa w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych 

mieszkańców gminy Miękinia. Informacje na temat konkursu będą dostępne na stronach 

internetowych oraz Facebooku instytucji organizujących konkurs.   

 

Przebieg konkursu: 

1. W okresie 23 marca - 22 kwietnia 2021 r. każdy z zainteresowanych mieszkańców 

gminy Miękinia może nadesłać swoją propozycję nazwy parku;  

2. Propozycje nazwy zgłaszane są przy użyciu dedykowanego formularza, którego wzór 

określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

3. Wypełniony formularz zawierający propozycję nazwy parku może być przekazany 

drogą elektroniczną na adres mailowy: promocja@kultura.miekinia.pl  

Propozycje nazwy można też dostarczyć w wersji papierowej na biuro podawcze 

Urzędu Gminy w Miękini - ul. Kościuszki 41 i za pośrednictwem poczty na adres 

Urzędu Gminy w Miękini - ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia 

4. Jedna osoba może złożyć tylko jedną propozycję nazwy.  

5. Najlepsze pomysły zostaną następnie przedstawione mieszkańcom pod głosowanie, 

które potrwa od 26 kwietnia do 14 maja w formie ankiety elektronicznej 

udostępnionej na stronie https://www.facebook.com/Miekinia  

 

Nagrody: 

1. Pierwszą nagrodą jest upamiętnienie z imienia i nazwiska twórcy zwycięskiej nazwy 

w przestrzeni publicznej parku. 

2. Dodatkowo, zwycięzca, jak i twórcy propozycji nazw, które znajdą się w finale i 

zostaną poddane pod głosowanie, zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. 

 

 

 

mailto:promocja@kultura.miekinia.pl
https://www.facebook.com/Miekinia


Ustalenia dodatkowe: 

- zgłoszenie propozycji nazwy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu; 

- nadesłanie propozycji nazwy jest jednocześnie zgodą autora lub jego opiekuna na jej 

wykorzystanie do zgłoszenia, celem nadania nazwy parkowi;  

- ochrona danych osobowych to: uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu przez Gminę Miękinia (zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych). Dane w zakresie: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail przetwarzane będą w zbiorze Konkurs na nazwę 

parku przy ul. Grabowej w Wilkszynie w celu zgłaszania uwag i postulatów w ramach 

niniejszych konsultacji społecznych. Administratorem danych jest Gmina Miękinia przy ul. 

Kościuszki 41, 55-330 Miękinia. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do 

treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak 

bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie; 

- zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 

1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) imię i nazwisko autora zwycięskiej nazwy zostanie 

opublikowane w przestrzeni publicznej parku; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu na nazwę 

nowego parku 

 

Formularz zgłoszeniowy  konkursu 

 

Zgłaszam następującą propozycję nazwy parku położonego przy ulicy grabowej w 

Wilkszynie 

 

 

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

 

Krótkie uzasadnienie nazwy: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:………………………………………………………….. 

 

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby nieletniej:  

 

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

 

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

 

Telefon i/lub adres e-mail do kontaktu: 

 

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

 

 
- zgłoszenie propozycji nazwy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu; 

- zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1191 z 

późn. zm.) imię i nazwisko autora zwycięskiej nazwy zostanie opublikowane w przestrzeni publicznej 

przyszłego parku; 

- uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw 

majątkowych na rzecz Gminy Miękinia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach 

eksploatacji; 

 

 

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

miejscowość i data                                                         podpis zgłaszającego lub osoby pełnoletniej,  

                                                                                            która jest reprezentantem prawnym 


