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REGULAMIN KONKURSU 

Na oficjalną nazwę nowego parku przy ulicy Fiderkiewicza w Milanówku 

 

1) Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Milanówka.  

2) Celem konkursu jest wybranie oficjalnej nazwy parku urządzonego na terenie „Amfiteatru” przy 

ulicy Fiderkiewicz róg Krótkiej w Milanówku zrealizowanego w ramach projektu pn. „Zwiększenie 

atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej”, 

współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007-2013. 

3) Konkurs skierowany jest do mieszkańców Milanówka, którzy do dnia 29.02.2016 r. do godz. 12.00 

przekażą osobiście, prześlą listem na adres Urzędu Miasta Milanówka lub pocztą elektroniczną 

na adres promocja@milanowek.pl propozycję nazwy dla nowego parku  wraz z danymi autora 

na Formularzu Konkursowym, będącym załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Miasta 

Milanówka w sprawie konkursu. 

4) Konkurs trwa do dnia 29.02.2016 r. do godziny 12:00. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora 

po wyznaczonym  terminie nie będą rozpatrywane.  

5) Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie 

do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu.  

6) Uznaje się, że zgłoszenie nazwy jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez uczestnika, 

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.  

7) Komisja konkursowa do dnia 01.03.2016 r. dokona wyboru najlepszych propozycji nazwy 

dla niniejszego parku. W przypadku zgłoszenia tej samej nazwy przez kilku autorów, Komisja 

konkursowa dokona wyboru zwycięzcy na drodze losowania.  

8) Ostateczny wybór nazwy komisja przedstawi mieszkańcom do konsultacji i do ostatecznego 

wyboru. 

9) Ostateczne wyniki wyboru mieszkańców zostaną przedstawione na oficjalnym wiosennym otwarciu 

sezonu, które odbędzie się do dnia 30.03.2016 r. oraz opublikowane zostaną na stronie 

internetowej Organizatora.  

10) Uczestnik Konkursu w przypadku wyboru proponowanej przez niego nazwy przekazuje wszelkie 

prawa autorskie dotyczące wykorzystywania nazwy na wszelkich polach eksploatacji.  

11) Uczestnik, którego nazwa zostanie wybrana otrzyma  nagrodę. Wyróżnieni zostaną również autorzy 

dwóch kolejnych nazw, które nie zostały wybrane.  

12) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych 

z przeprowadzeniem konkursu.  

13) Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców i odwołania konkursu 

w każdym czasie oraz do zmiany terminu ogłoszenia wyników.  

14) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

15) Ewentualne spory wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje 

Organizatora są wiążące i ostateczne.  

 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Milanówka w Zespole ds. Komunikacji Społecznej, 

pod adresem mailowym promocja@milanowek.pl oraz telefonicznie  pod numerem 

(22) 758- 30-61 wew. 224 


