
Regulamin konkursu na nazwę własną nagrody w konkursie na społecznika roku ziemi 

żyrardowskiej 

 

1. Konkurs obejmuje zebranie propozycji i wybranie nazwy własnej nagrody w konkursie na 

społecznika roku ziemi żyrardowskiej. 

2. Organizatorem konkursu jest Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych 

„DZIAŁAJ.MY” z siedzibą w Żyrardowie, przy ul. 1 Maja 60, wpisana do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000784581, 

NIP 8381869100, REGON 383255223, zwana dalej Organizatorem.  

3. Nazwa powinna nawiązywać do specyfika nagrody, tj. uwzględniać działania społeczne, 

wolontarystyczne na rzecz lokalnego środowiska, dobra wspólnego, szczególnie w 

kontekście lokalnej tradycji i historii związanej z regionem. 

4. Nazwa nie powinna przypominać innych marek krajowych i światowych. 

5. Nazwa powinna być łatwa do wymówienia dla obcokrajowca.  

6. Nazwa nie powinna być zbyt długa.   

7. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż 1 propozycję nazwy. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga 

pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. 

2. Uczestnik konkursu przesyła propozycje nazwy wraz z krótkim uzasadnieniem w dowolny 

wskazany poniżej sposób: 

a. przez profil organizatora na facebook-u w wiadomości prywatnej lub komentarzu do 

postów 

b. emailem na adres federacja@dzialajmy.org.pl 

3. Czas na przesłanie propozycji wraz z uzasadnieniem mija 23 października 2020 o godz. 

24.00. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda 

1. Konkurs polega na wyłonieniu najlepszej, zdaniem komisji, konkursowej nazwy. 

2. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone identyczne nazwy, komisja konkursowa bierze pod 

uwagę nazwę, która wcześniej została dostarczona organizatorowi konkursu.  

3. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków komisji 

konkursowej. 

4. Komisję konkursową powołuje organizator. 

5. Nagrodą dla zwycięzcy w konkursie jest głośnik JBL Flip 5.  

6. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 
organizatora – www.dzialajmy.org.pl  
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7. Zwycięzca zostanie poinformowany o wyniku konkursu drogą e-mailową lub listownie w 

ciągu 1 tygodnia od ogłoszenia wyników. 

8. Odbiór nagrody nastąpi osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej. 

9. Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy żadna z 

nazw nie uzyska większości głosów. Wówczas możliwe będzie ogłoszenie ponownej 

edycji konkursu.  

 

Prawa do nazwy 

1. Z chwilą otrzymania nagrody uczestnik 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.   

2. Uczestnik, o którym mowa powyżej, zawiera z organizatorem umowę o przeniesienie 

praw do nazwy.    

3. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z 

jakichkolwiek tytułów w stosunku do organizatora bądź osób trzecich, które nabyły 

prawa majątkowe do nazwy. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie w tym 

regulaminie. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

www.dzialajmy.org.pl. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego oraz innych odnośnych aktów prawnych.  
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