
Załącznik do Zarządzenia 8/2020
z dnia 22.05.2020r. 

REGULAMIN

Konkurs pt. „Imiona dla Kameleonów”

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest ARTeria Centrum Kultury i Promocji w  Ornontowicach.

2. Data i miejsce organizacji rozstrzygnięcia konkursu:
Konkurs rozpoczyna się 08 czerwca 2020 r. o godzinie 7:00. Propozycję imion należy nadsyłać drogą mailową
na adres sekretariat@centrumarteria.pl lub pocztą do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 23:00 (w przypadku
przesyłki  pocztowej  decyduje  data  wpłynięcia  przesyłki  do  adresata).  22.06.2020r  zostaną  ogłoszone  3
propozycje  wybrane  przez  Komisję  Konkursową,  na  które  głosować  będzie  można  do  dnia  26.06.2020r
poprzez stronę Facebook htps://www.facebook.com/centrumARTeria/ 
Konkurs kończy się w dniu 26.06.2020r o godz. 23:59

3. Niepełnoletni uczestnicy Konkursu muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna.
4. Zgłoszenia,  które  wpłyną  do  Organizatora  po  terminie,  o  którym  mowa  w  pkt.  2  nie  będą  

rozpatrywane. Wiążąca jest data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn niezależnych 

od Organizatora, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.
6. Organizator nie będzie dokonywać weryfkacji danych wskazanych w zgłoszeniach. Organizator nie 

odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.
7. Nazwy niewykorzystane zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane przez Organizatora.
8. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do

Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
9. Uznaje się,  że zgłoszenie propozycji  imienia jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez

Uczestnika Konkursu, z którego wynika, że jest autorem zarówno zgłoszonej nazwy i że posiada do
niej wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub faktyczne do
posługiwania się tą nazwą. W wypadku gdyby oświadczenie uczestnika okazało się niezgodne z
prawdą. Uczestnik  Konkursu zobowiązuje się  zaspokoić wszelkie   roszczenia osób trzecich
oraz naprawić wszelkie  wynikłe stąd szkody. 

10. W  przypadku,  gdy  wybraną  przez  Komisję  Konkursową  propozycję  imion  dla  Kameleonów
przedstawi więcej niż jedna osoba, decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia.

11. Na  jednej  Karcie  Zgłoszenia  można  wpisać  maksymalnie  po  jednej  propozycji  imion  dla
Kameleonów. W przypadku wpisania większej ilości nazw Organizator będzie brał pod uwagę
tylko 2 pierwsze z nich.

12. Uczestnik Konkursu, w przypadku wybrania przez Komisję Konkursową proponowanej przez niego
nazwy, przekazuje na rzecz Organizatora wszelkie prawa autorskie dotyczące wykorzystania nazwy 

na wszelkich polach eksploatacji.
13. Komisja  Konkursowa  zastrzega  sobie  prawo  do  niewyłonienia  zwycięzcy  oraz  prawo  

do odwołania konkursu w każdym czasie.
14. Komisja wybiera głównego laureata, ma również prawo do nie przyznania nagród.
15. Komisja ma możliwość przyznania wyróżnień.
16. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
17. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
18. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imion,  nazwisk,  zdjęć  fotografcznych  

i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.
19. Regulamin Konkursu jest  udostępniony do wglądu w siedzibie  organizatora,  a  także na stronie

internetowej  www.centrumarteria.pl
20. W  konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  członkowie  komisji  konkursowej  oraz  ich  najbliższa  

rodzina.
21. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
22. Udział  w  konkursie  oznacza  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  (imię,  

 nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

http://www.centrumarteria.pl/
mailto:sekretariat@centrumarteria.pl

