
REGULAMIN KONKURSU 
NA NAZWĘ OSIEDLA W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

NA TERENIE BYŁEGO POLIGONU

I. Postanowienia ogólne

1.  Celem konkursu  jest  wybór  najbardziej  atrakcyjnej  nazwy  osiedla  nawiązującej  do  charakteru
miasta  i  gminy  Mińsk  Mazowiecki.  Wyłoniona  w  konkursie  nazwa  będzie  wykorzystywana  do
identyfikacji i promocji osiedla. 

2.  Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na nazwę nowo powstającego osiedla w
Mińsku  Mazowieckim  na  terenach  dawnego  poligonu,  zwanego dalej  "konkursem"  oraz  warunki
uczestnictwa w nim.

3. Ramy czasowe konkursu:

• od 13.09.2022 r. do 08.10.2022 r. – nadsyłanie propozycji nazwy

• 20.10.2022 r. -   ogłoszenie wyników konkursu

II. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zwana dalej Organizatorem.

III. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki  i gminy Mińsk
Mazowiecki.  Osoby,  które  nie  ukończyły  18  lat  muszą  dołączyć  do  zgłoszenia  pisemną  zgodę
rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz ich najbliższa rodzina.

3.  Za  najbliższą  rodzinę  uznaje  się  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków  i  osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

IV. Zasady konkursu

1.  Aby  wziąć  udział  w  konkursie,  należy  przesłać  uzupełnione  zgłoszenie  zawierające  propozycję
nazwy  dla  osiedla,  które powstanie na terenie  byłego poligonu w Mińsku Mazowieckim wraz z
uzasadnieniem.  Wzór  zgłoszenia  dostępny  jest  do  pobrania  na  stronie  internetowej
https://minskmazowiecki.kzn.gov.pl/ w zakładce „Konkurs na nazwę osiedla”.  

2. Zgłoszenie  należy wysłać mailem na adres:  konkurs@simminskmaz.pl, a w temacie wiadomości
wpisać  KONKURS NA NAZWĘ OSIEDLA 

4. Brak wypełnionego załącznika nr 1 w całości lub części powoduje odrzucenie zgłoszenia.

5. Termin nadsyłania propozycji upływa 08.10.2022 r. o godz. 23.59

V. Wymagania dotyczące nazwy

1. Nazwa osiedla musi spełniać następujące warunki:

https://minskmazowiecki.kzn.gov.pl/


a)  musi  budzić  pozytywne skojarzenia  z  planowanym osiedlem lub miastem Mińsk  Mazowiecki  i
gminą Mińsk Mazowiecki;

b) nawiązywać do charakteru miejsca;

c) być łatwą do zapamiętania;

d) być oryginalną;

2. Propozycja nazwy musi być uzasadniona kilkoma zdaniami do 500 znaków ze spacjami.

3.  Każdy  uczestnik  konkursu  może  złożyć  maksymalnie  1  zgłoszenie.  Każde  kolejne  zgłoszenie
nadesłane przez tego samego uczestnika zostanie odrzucone. 

4. W przypadku nadesłania dwóch lub więcej takich samych propozycji nazwy prawo do wygranej ma
osoba, która propozycję wysłała jako pierwsza.

VI. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora.

2.  Komisja  Konkursowa  dokonuje  oceny  nadesłanych  zgłoszeń   i  wskazuje  zwycięzcę  konkursu,
przedstawiając do akceptacji Organizatorowi konkursu.

3.  Z  obrad Komisji  zostanie sporządzony protokół  podpisany przez wszystkich członków Komisji  i
przechowywany będzie w siedzibie Organizatora Konkursu.

4. Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny i ostateczny.

5. Organizator  konkursu akceptuje wskazanie Komisji  Konkursowej,  o którym mowa w ust.  2  lub
podejmuje decyzję o unieważnieniu konkursu.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19.10.2022r.

7.  Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  na  stronie  internetowej  Organizatora
https://minskmazowiecki.kzn.gov.pl w dniu 20.10.2022r.  

8. Uczestnik konkursu, którego zgłoszenie zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze,
zostanie  powiadomiony  o  swoim  zwycięstwie  oraz  o  terminie  i  miejscu  wręczenia  nagrody
telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

9.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zakończenia  postępowania  konkursowego  bez  wybierania
najlepszego zgłoszenia, a co za tym idzie bez przyznania nagrody.

VII. Nagrody

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę o wartości 1.000 zł - Kartę podarunkową do realizacji na
stronie www.superprezenty.pl. Nagroda zostanie opodatkowana zgodnie z przepisami prawa.

2. Na terenie osiedla zostanie zamieszczona informacja z imieniem i nazwiskiem zwycięzcy konkursu,
jeśli wyrazi na to zgodę.  

3. Nagroda zostanie wręczona w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora nie później niż w
terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

4. Warunkiem odbioru nagrody jest potwierdzenie tożsamości zwycięzcy konkursu.



VIII. Prawa autorskie

1.  Uczestnik  konkursu  oświadcza,  iż  jest  autorem  nadesłanego  przez  siebie  zgłoszenia  oraz  że
zgłoszenie  to  nie  narusza  praw  osób  trzecich  ani  obowiązujących  przepisów  prawa.  Wysłanie
zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o przysługiwaniu praw autorskich oraz, że zgłaszając
nazwę, uczestnik nie narusza praw osób trzecich, a także, że nazwa nie brała udziału w żadnym innym
konkursie, ani nie stanowi zastrzeżonego znaku towarowego.

2.  Uczestnik  ponosi  pełną odpowiedzialność  w  przypadku,  gdy  osoba  trzecia  będzie  sobie  rościć
prawa do nadesłanej przez Uczestnika propozycji nazwy.

3.  Zwycięzca  konkursu  z  chwilą  otrzymania  nagrody  przeniesie  na  Organizatora  konkursu,  bez
dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkie autorskie prawa
majątkowe  do  nazwy  zawartej  w  zgłoszeniu  na  wszystkich  znanych  polach  eksploatacji,  w
szczególności:

(i) używanie jej jako nazwy osiedla w Mińsku Mazowieckim planowanego przez SIM Mińsk
Mazowiecki sp. z o.o. na terenie byłego poligonu,

(ii) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i  w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną
techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na
płycie  CD,  DVD,  Blu-ray,  urządzeniu  z  pamięcią  flash lub jakimkolwiek innym nośniku
pamięci;

(iii) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym jej
publiczne  wykonywanie,  wystawianie,  wyświetlanie,  odtwarzanie,  a  także  publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

(iv) wykorzystywanie w dowolny sposób w celach informacji, promocji, reklamy i marketingu,
w  tym  reklamy  (promocji,  informacji)  zewnętrznej,  prasowej,  kinowej,  jak  też
realizowanej poprzez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach
radiowych  i telewizyjnych,  a  także  przy  użyciu  satelity,  platform  cyfrowych  i
multipleksów, w sieci Internet, w systemie real audio, w telefonii oraz telewizji cyfrowej,
przez RDS i DAB oraz w mediach interaktywnych.

4. Poprzez zgłoszenie do konkursu autor zwycięskiej nazwy wyraża zgodę na bezpłatne publikowanie
swoich  danych  osobowych  (imię  i  nazwisko)  oraz  wizerunku  w  materiałach  informacyjnych  o
konkursie  oraz  pokonkursowych  kampaniach  i  wydawnictwach  informacyjnych,  promocyjnych  i
prasowych publikowanych przez SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. 

5.  Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  modyfikacji  nazwy  w  celu  jej  skutecznego
wykorzystania.

6. Wysłanie zgłoszenia oznacza, w związku z możliwością publikacji najciekawszych nazw na stronie:
https://minskmazowiecki.kzn.gov.pl, udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji
na  korzystanie  z  przedmiotowej  nazwy  przez  Organizatora  bez  ograniczeń  czasowych  i
terytorialnych  na  następujących  polach  eksploatacji:  utrwalenie  i  zwielokrotnienie  w  sieci
Internet,  w  szczególności  nieograniczone  rozpowszechnianie  na  stronie
https://minskmazowiecki.kzn.gov.pl,  wprowadzenie  do  pamięci  komputera,  publiczne
odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie.



7. Nagrodzony  uczestnik  z  chwilą  otrzymania  nagrody  przeniesie  na  Organizatora  także  prawo
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań nazwy, tj. prawo
zezwalania  na  rozporządzanie  i  korzystanie  z  takich  opracowań  na  polach  eksploatacji
wskazanych w pkt 3.

8. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym Rozdziale, zawiera się w
wartości otrzymanej nagrody w konkursie.

9. Nagrodzony Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw
osobistych w stosunku do Organizatora.

IX. Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy  regulamin  jest  jedynym  i  wyłącznym  dokumentem  określającym  zasady  i  warunki
prowadzenia konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny.

3. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego
regulaminu.

4. Do udzielenia wyjaśnień upoważniony jest Piotr Zych.

5.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  odpowiednie  przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA  UCZESTNIKÓW  KONKURSU  NA  NAZWĘ  OSIEDLA  W  MIŃSKU  MAZOWIECKIM  NA  TERENIE
BYŁEGO POLIGONU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o. o. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki;

2. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, przetwarzane będą w celu
udziału w Konkursie NA NAZWĘ OSIEDLA NA TERENACH BYŁEGO POLIGONU na podstawie udzielonej
zgody, którą w każdej chwili mogą Państwo odwołać;

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród,
chyba że ich pozostawienie jest konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy;

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),  którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;



6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Administratora danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia
udział  w konkursie.  W przypadku cofnięcia  zgody na przetwarzanie  danych osobowych w celach
określonych  w Regulaminie  (żądania  ich  usunięcia),  Organizator  wyklucza  uczestnika  z  udziału  w
konkursie, co jest równoznaczne z odmową przekazania nagrody.


