
REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ GALERII PRZY RYNKU 2 W PRUDNIKU  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE i CELE 
 

§1. 
Konkurs organizowany jest przez Muzeum Ziemi Prudnickiej przy ul. Bolesława 
Chrobrego 5 w Prudniku. 
 

§2. 
Celem konkursu jest: 

1. Wyłonienie nazwy dla galerii przy Rynku 2 w Prudniku. 
2. Aktywizacja społeczności lokalnej. 
3. Zachęcenie społeczności lokalnej do twórczego myślenia. 

 
§3. 

Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych. 

 
§4. 

W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej. 
 

WARUNKI KONKURSU 
 

§5. 
Konkurs rozpoczyna się dnia 27.07.2021 r. i trwa do dnia 6.08.2021 r.  
 

§6. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie propozycji nazwy oraz imienia 
i nazwiska autora (opcjonalnie krótkie uzasadnienie nazwy) poprzez: 

1. Wypełnienie formularza (docs.google.com) 
albo 

2. Przeslanie zgłoszenia drogą mailową na adres biuro@muzeumprudnik.pl  
 

§7. 
Wyłonienia nazwy dokona Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli 
Urzędu Gminy Prudnik, Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz instytucji, których organem 
prowadzącym jest Gmina Prudnik. 

 
§8. 

Zgłoszenia będą  oceniane według następujących kryteriów: 
1. Oryginalność. 
2. Zwięzłość (nazwa nie powinna być zbyt długa). 
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3. Niepowtarzalność (nazwa nie powinna przypominać nazw innych instytucji o 
podobnym zakresie działania i innych znanych marek krajowych i 
światowych). 

4. Nawiązanie do charakteru działalności galerii lub miejsca. 
5. Łatwość skojarzenia i zapamiętywania. 
6. Łatwość wymowy (także dla obcokrajowców). 
7. Nazwa nie może mieć pejoratywnego wydźwięku. 
8. Nazwy zawierające określenia ogólnie przyjęte za obraźliwe nie będą brały 

udziału w konkursie. 
 

§9. 
W przypadku, gdy wybraną przez Komisję Konkursową propozycję nazwy dla galerii 
przedstawi więcej niż jedna osoba, o wyborze Zwycięzcy zadecyduje termin 
zgłoszenia. 
 

§10. 
1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niewyłaniania Zwycięzcy. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny. 
 

NAGRODA 
 

§11. 
Dla Zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę rzeczową. 
 

§12. 
Nagrodę przyznaje Komisja Konkursowa. 

 
§13. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później, niż 27 sierpnia 2021 r. r. na stronie 
internetowej organizatora: www.muzeumprudnik.pl  
 

§14. 
1. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez Organizatora drogą 

elektroniczną. 
2. Zwycięzca  konkursu zostanie zaproszony do odebrania nagrody w 

uzgodnionym terminie. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§15. 
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. 
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§16. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych podanie 
danych jest dobrowolne, o czym informuje Organizator. 
 

§17. 
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO 
stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.  
 

§18. 
Zwycięzca konkursu zgadza na opublikowanie swoich danych 
(imienia i nazwiska) na stronie internetowej Organizatora, a także w innych 
środkach przekazu, w tym mediach społecznościowych. 
 

§19. 

1. Z chwilą odbioru nagrody Zwycięzca 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. 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. 
 

§20 
Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
 

§21. 
Ewentualne spory odnoszące się do i wynikające z konkursu będą rozwiązywane 
przez Organizatora. 
Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne. 
 


