
REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolny w Cegłowie zwany dalej Organizatorem. 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora - na tablicy ogłoszeń 

Publicznego Przedszkola w Cegłowie ulica Rżysko 6 oraz na stronie internetowej: 

www.zsceglow  

 
 
 

§ 2 

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie propozycji nazwy przedszkola. Nazwa powinna być 

charakterystyczną, rozpoznawalną i identyfikująca Publiczne Przedszkole w Cegłowie, 

wchodzące w skład Zespołu Szkolnego w Cegłowie. 

 
§ 3 

Założenia ogólne 

1. Praca konkursowa powinna zawierać propozycję nazwy przedszkola. 

2. Organizator Konkursu sugeruje krótką nazwę, umożliwiającą jej praktyczne 

zastosowanie. 

3. Nazwa  powinna   odnosić   się   do  pojęć  ze   świata   dziecięcej  wyobraźni   i 

wrażliwości, które  sprawią,  że  przedszkolny  świat  dziecka  będzie  integrował  się z 

domem rodzinnym, kojarzył z beztroskim dzieciństwem, radosną zabawą, poczuciem 

akceptacji oraz wywoływał pozytywne skojarzenia. 

http://www.zsceglow/


§ 4 

Zasady udziału w Konkursie 

1. Karta zgłoszeniowa z nazwą dla Publicznego Przedszkola w Cegłowie, wchodzącego w 

skład Zespołu Szkolnego w Cegłowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wypełnioną kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu, 

zawierającą propozycję nazwy, dane autora oraz oświadczenie o przekazaniu praw 

autorskich na rzecz Organizatora wraz z podpisem autora należy składać w Publicznym 

Przedszkolu w Cegłowie. 

 
§ 5 

Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest do dorosłych, młodzieży i dzieci. 

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

• zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go, 

• dostarczyły propozycję nazwy przedszkola (kartę zgłoszenia) w 

wymaganym terminie. 

 

§ 6 

Terminarz 

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia. 

2. Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 20 maja 2022r. 

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.zsceglow oraz na tablicy ogłoszeń w 

Publicznym Przedszkolu w Cegłowie. 

4.  Jednocześnie laureat zostanie powiadomiony  o przyznaniu nagrody. 

 
§ 7 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po upływie terminu składania kart zgłoszeniowych, 

podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora. 

2. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów. 

http://www.zsceglow/


 
§ 8 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Dla laureata Konkursu przewidziano nagrodę rzeczową. 

2. Zwycięski projekt będzie podstawą do wszczęcia procedury nadania nazwy dla 

Publicznego Przedszkola w Cegłowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolnego w 

Cegłowie. 

3. Nadanie nazwy Publicznemu Przedszkolu w Cegłowie odbędzie się w dniu 01.06.2022 

roku.  

 

§ 9 

Prawa autorskie 

1. Prawa do propozycji nazwy przedszkola muszą należeć do uczestnika konkursu, po 

rozstrzygnięciu konkursu prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych propozycji. 
 

3. Zgłoszenie propozycji do niniejszego konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na jej wykorzystanie. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich,  ze 

względu na naruszenie ich praw autorskich. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczenia 

zamieszczone w Karcie Zgłoszenia, zostaną automatycznie wyłączone    z Konkursu. 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu na projekt nazwy  dla 

Publicznego Przedszkola w Cegłowie 
wchodzącego w skład Zespołu  

Szkolnego w Cegłowie. 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
DO KONKURSU NA PROJEKT NAZWY  

DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CEGŁOWIE, 
 

Dane pomysłodawcy: 
 

Imię i nazwisko: ....................................................................................................... 

Dane opiekuna prawnego: 
Imię i nazwisko: ...................................................................................................... 

Telefon: .................................................................................................................... 

Adres: ...................................................................................................................... 

Mój pomysł na nazwę przedszkola to: 
 
 

………………………………………………………………………………… 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  niezbędnych  do  udziału     w 
Konkursie na projekt nazwy dla Publicznego Przedszkola w Cegłowie, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkolnego w Cegłowie,  zgodnie  z  Ustawą  z  dn.  ustawę o ochronie danych osobowych 
z dnia 10 maja 2018. 

 

 Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 ……………………………… 

 

Akceptuję      i      wyrażam      zgodę      na      wszystkie      postanowienia      zawarte w 
Regulaminie Konkursu na projekt nazwy dla Publicznego Przedszkola w Cegłowie. 

 

 
 Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 
  ………………….………………… 


