
 

Załącznik do Zarządzenia nr OPS-KP.020.30.2019  

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie 

 z dnia 13 września 2019 roku 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ ŚWIETLICY                                          

ŚRODOWISKOWO–SOCJOTERAPEUTYCZNEJ OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ  W ANDRYCHOWIE PRZY UL. METALOWCÓW 10 

 

                                 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                                                        § 1 

1. Celem Konkursu jest wybór oryginalnej nazwy Świetlicy                                              

Środowiskowo – Socjoterapeutycznej, nawiązującej do charakteru miejsca. Wyłoniona 

w Konkursie nazwa będzie wykorzystywana do identyfikacji i promocji placówki. 

2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na nazwę Świetlicy 

Środowiskowo – Socjoterapeutycznej przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie, 

zwanego dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

                   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

                                                           § 2 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,                            

ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów. 

3. Ramy czasowe konkursu: 

1) w dniach 16 września 2019 r. do  1 października 2019 r. do godziny                                  

15.00 - nadsyłanie propozycji nazw konkursowych, 

2) do dnia 4 października  2019 r. do godziny 15.00 - ocena nadesłanych 

propozycji i ogłoszenie wyników. 

 

                                           UCZESTNICY KONKURSU 

                                                                  § 3 

1. Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci oraz młodzież w wieku od 7 do 15 roku 

życia, mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Andrychów.  



 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być dzieci członków Komisji Konkursowej, 

dokonującej oceny prac konkursowych. 

 

                    WARUNKI UCZESTNICTWA I  ZASADY KONKURSU  

        § 4 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie lub osobiste dostarczenie  przez 

uczestników w terminie określonym w § 2 ust. 3  pkt 1  wypełnionej karty zgłoszenia 

podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Andrychowie,  Dział Profilaktyki Środowiskowej ul. Metalowców 10,                             

34-120 Andrychów.  

2. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w ust. 1 oznacza 

akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu. 

3. Uczestnik składa u Organizatora pracę konkursową zawierającą propozycję nazwy 

Świetlicy wraz z uzasadnieniem wyboru nazwy w terminie do 1.10.2019r.                                   

do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Organizatora). Prace należy składać na 

druku Zgłoszenia do udziału w konkursie na nazwę Świetlicy, stanowiącym              

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z oświadczeniami                                 

(Załącznik nr 2 do Regulaminu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs 

na nazwę Świetlicy w Andrychowie przy ul. Metalowców 10”,  osobiście lub drogą 

pocztową. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do nich               

z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań operatorów pocztowych lub firm 

kurierskich.  

5. Każdy uczestnik ma prawo nadesłać jedną pracę konkursową.  

6. W przypadku nadesłania przez uczestnika więcej niż jednej pracy konkursowej, 

zostaje on wykluczony z udziału w Konkursie. 

7. W przypadku nadesłania dwóch lub więcej takich samych propozycji nazwy, prawo do 

wygranej ma osoba, która propozycję złożyła jako pierwsza. 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osób trzecich przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 

odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.  

 

 

 



 

       § 5 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie 

została wykonana przez inne osoby. 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 

wykorzystywanie zgłoszonej nazwy w każdy możliwy i dozwolony sposób przez 

Organizatora. 

3. Wysyłając zgłoszenie do konkursu rodzicie/opiekonowie prawni wyrażają zgodę na 

opublikowanie imienia, nazwiska, wieku oraz miejscowości, w której mieszka dziecko 

wraz z informacją o otrzymanej przez niego nagrodzie na stronie internetowej 

Organizatora, w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych lokalnych 

środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu. 

4. Wysyłając zgłoszenie do konkursu rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich oraz dziecka danych osobowych do celów związanych                             

z konkursem.   

5. Konkurs jest moderowany przez Organizatorów. Moderacja w konkursie polega na 

prawie Organizatorów do niedopuszczenia do konkursu - bez konieczności 

poinformowania o tym uczestnika - pracy, która:  

1) narusza prawo obowiązujące w Polsce,  

2) narusza prawa i uczucia osób trzecich,  

3) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne 

moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści                    

i przemocy),  

4) jednoznacznie odbiega od podstawowych wymagań technicznych, w tym 

określonych w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu, 

5) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodsyłania nadesłanych prac konkursowych.  

                     

                 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY  

                                                         § 6 

1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez czteroosobową Komisję 

Konkursową powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją”,  

2. Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:  

1) ocena, czy proponowana nazwa budzi dobre skojarzenia ze Świetlicą.; 

2) ocena, czy proponowana nazwa nawiązuje do charakteru miejsca; 



 

3) możliwość łatwego zapamiętania nazwy, 

4) oryginalność nazwy. 

3.  Komisja dokonuje oceny nadesłanych propozycji, wskazuje zwycięzcę konkursu oraz 

laureatów wyróżnień, a następnie przedstawia do akceptacji Organizatorowi 

Konkursu.  Organizator konkursu akceptuje wybór Komisji lub podejmuje decyzję                       

o unieważnieniu Konkursu. 

4. Komisja  dokonuje oceny propozycji w następujący sposób: 

1) każdy z członków Komisji przyznaje w ramach każdego z kryteriów, o których 

mowa w ust. 2 punktację w skali od 1 (najsłabsza ocena) do 10 (najwyższą 

ocena), 

2) dla każdej zgłoszonej propozycji zostanie obliczona suma uzyskanych punktów 

od wszystkich członków Komisji, 

3) propozycja nazwy, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za 

zwycięską, 

4) trzy kolejne najwyżej ocenione nazwy zostaną wyróżnione. 

5.  W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną propozycję takiej samej ilości punktów, 

prawo do nagrody ma osoba, która propozycję złożyła jako pierwsza. 

6. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 

Komisji, który przechowywany będzie w głównej siedzibie Organizatora konkursu, 

tj. przy ul. Starowiejskiej 22b w Andrychowie. 

7. Decyzje Komisji są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8. Komisja  przyzna następujące nagrody: 

1) 1 nagrodę główną, 

2) 3 wyróżnienia. 

9. Zwycięzca konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 

trzecie.  

10. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych wyróżnień. 

11.  Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez 

wybierania najlepszych propozycji, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej. 

 

OGŁOSZENIE  I WYDANIE NAGRÓD 

                                                             § 7 

1. Po rozstrzygnięciu konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora.  



 

2. Rodzice/opiekunowie prawni laureatów nagród głównych oraz wyróżnień w konkursie 

zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub pisemnie. 

3. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest w ramach „Dnia Otwartego Świetlicy” 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, Dział Profilaktyki Środowiskowej               

ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów lub nie później niż w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia konkursu. O dokładnym terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród  

rodzice/opiekunowie prawni laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie                                    

lub pisemnie. 

4. Nagrody w konkursie należy odebrać osobiście. Organizator nie pokrywa kosztów 

związanych z dojazdem na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia 

nagród. 

 

                                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                        

                                                           § 8  

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 wraz z zachowaniem formy właściwej do 

jego wprowadzenia. 

3. Każdy rodzic/opiekun prawny uczestnika ma prawo zwrócić się do Organizatora 

konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu. 

4. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do udzielania wszelkich informacji jest 

Pani Marta Kajzer oraz Pani Małgorzata Młocek tel. 33 8752429,                                               

email: profilaktyka@opsandrychow.pl 

5. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez Uczestnika może oznaczać jego 

wykluczenie z uczestnictwa w konkursie. 

6. Regulamin wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej: 

www.ops.andrychow.eu . 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

http://www.ops.andrychow.eu/


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

NA NAZWĘ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO –SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W 

ANDRYCHOWIE 

 

 

Propozycja nazwy Świetlicy: 
 

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

/Proszę wpisać drukowanymi literami/ 

 

Uzasadnienie nazwy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………… 

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

Rok urodzenia ………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:………………………………… 

Numer telefonu………………………………………………………………….  

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

1) wyrażam zgodę na przetwarzania moich oraz dziecka danych osobowych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Andrychowie jako Organizatora konkursu  z zachowaniem zasad i sposobu ich 

przetwarzania, wykorzystania i ochrony, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,                              

w szczególności  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.) na potrzeby 

związane z postępowaniem konkursowym, ogłoszeniem wyników konkursów oraz ich upublicznieniem 

w sposób wskazany w Regulaminie Konkursu, 

2) zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, 

3) zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

              

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

                                                          Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

            ……………………………………… 
            Miejscowość i data 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka 

 
Udzielam Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Andrychowie nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania wizerunku dziecka utrwalonego w formie zdjęcia, w trakcie 

uroczystego wręczenia nagród za udział w konkursie na nazwę Świetlicy                                

Środowiskowo – Socjoterapeutycznej przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie we 

wszystkich materiałach dotyczących tego konkursu, a w szczególności publikacjach 

prasowych, na stronie internetowej Organizatora. 

Jestem świadoma/y, iż niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. 

 
…………………………………………………………….. 

                            Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne używanie zgłoszonej 

propozycji nazwy Świetlicy Środowiskowo - Socjoterapeutycznej 

 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie zgłoszonej propozycji nazwy Świetlicy 

Środowiskowo – Socjoterapeutycznej przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie, w każdy 

możliwy i dozwolony sposób przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie. 

 

…………………………………………………………….. 

                            Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 
 

 
 

 


