
Warszawa, 24.07.2020 r. 

Regulamin konkursu na nazwę i hasło reklamowe  

kompleksowego programu wzmacniania społecznej kontroli administracji publicznej oraz 

monitorowania wybranych obszarów życia publicznego.  

§ 1 [Postanowienia ogólne] 

1. Organizatorem konkursu na nazwę i hasło reklamowe kompleksowego programu         

wzmacniania społecznej kontroli administracji publicznej oraz monitorowania wybranych        

obszarów życia publicznego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja „Warszawskie         

Seminarium Aksjologii Administracji” z siedzibą przy ul. Ryżowej 24/G, 02—483 w           

Warszawie, numer KRS: 0000771354,  zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs obejmuje stworzenie nazwy i hasła reklamowego dla kompleksowego programu          

wzmacniania społecznej kontroli administracji publicznej oraz monitorowania wybranych       

obszarów życia publicznego zwanego dalej „Programem”. 

3. Nazwa i hasło reklamowe powinny:  

a. nawiązywać do działalności strażniczej i kontroli społecznej w zakresie budowania          

społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości, 

b. charakteryzować Program, którego kluczowym zadaniem jest popularyzowanie       

wiedzy oraz rozwój kompetencji i umiejętności uczestników w zakresie kontroli          

władzy publicznej w lokalnym środowisku oraz w zakresie monitorowania zjawisk          

ksenofobii. 

4. Nazwa i hasło reklamowe nie powinny przypominać innych marek krajowych i światowych. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie propozycję nazwy i hasła reklamowego. 

6. Dla zwycięzcy konkursu została przewidziana nagroda pieniężna określona w dalszej części           

niniejszego Regulaminu. 

§ 2 [Warunki uczestnictwa w konkursie] 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną          

zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca           

osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: “Uczestnik”). 

2. Uczestnik konkursu przesyła na adres e-mail Organizatora kontakt@wsaa.pl zgłoszenie         

konkursowe zatytułowane “Konkurs” zawierające:  

a. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, 

b. proponowaną nazwę Programu, 
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c. proponowane hasło reklamowe Programu,  

d. podpisane i zeskanowane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych         

osobowych, 

e. podpisane i zeskanowane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz          

zrzeczeniu się wszelkich praw względem nazwy oraz hasła reklamowego. 

3. Oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. d oraz § 2 ust. 2 lit. e dostępne będą na stronie                      

internetowej Organizatora. 

4. Naruszenie regulaminu powoduje utratę̨ prawa Uczestnika do  uczestnictwa w konkursie. 

§ 3 [Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda] 

1. Do rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła komisję konkursową złożoną ze         

wskazanych przez siebie osób, minimum trzech. 

2. Konkurs polega na wyłonieniu najlepszych: nazwy oraz hasła reklamowego spośród          

nadesłanych zgłoszeń, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu. 

3. Jeżeli do konkursu zostaną̨ zgłoszone identyczne propozycje, komisja konkursowa bierze pod           

uwagę̨ propozycję, która wcześniej została zgłoszona Organizatorowi. 

4. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac pod względem następujących         

kryteriów:  

a. związek z działalnością strażniczą i kontrolą społeczną - kryterium ogólne (0-5 pkt.), 

b. związek z charakterystyką Programu, którego kluczowym zadaniem jest        

popularyzowanie wiedzy oraz rozwój kompetencji i umiejętności uczestników w         

zakresie kontroli władzy publicznej w lokalnym środowisku oraz w zakresie          

monitorowania zjawisk ksenofobii - kryterium szczególne (0-5 pkt.), 

c. chwytliwość językową, potencjał marketingowo - promocyjny (0-7 pkt.), 

d. łatwość translacji na języki obce, zwięzłość hasła reklamowego (0-3 pkt.). 

5. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł brutto           

(słownie: trzy tysiące złotych brutto). 

6. Wypłata nagrody pieniężnej nastąpi po spełnieniu przez zwycięskiego uczestnika wszelkich          

formalności związanych z dopełnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.  
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7. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej          

http://www.wsaa.pl oraz profilach Fundacji w mediach społecznościowych. 

8. Zwycięzca zostanie poinformowany o wyniku konkursu drogą mailową w dniu ogłoszenia           

wyników. 

9.  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o          

zwycięzcy konkursu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy w wypadku otrzymania prac o            

niezadowalającej jakości lub nadesłania zgłoszeń niespełniających postanowień niniejszego        

Regulaminu. 

§ 4 [Terminy]  

1. Konkurs przeprowadzony będzie w oparciu o następujące ramy czasowe: 

a. nadsyłanie propozycji nazw - 20 sierpnia 2020 r. 

b. praca Komisji Konkursowej - od 21 sierpnia do 22 sierpnia 2020 r. 

c. ogłoszenie wyników - do 23 sierpnia 2020 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższych terminów. 

3. W wypadku zmiany terminów Organizator prześle Uczestnikowi informację o zmianie          

terminu oraz ogłosi to poprzez kanały komunikacyjne Organizatora, w szczególności strony           

internetowej konkursu, w portalach społecznościowych na profilach Organizatora. 

4. W wypadku zmiany terminów Uczestnikowi nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie          

względem Organizatora.  

§ 5 [Prawa do nazwy oraz hasła reklamowego] 

1. Uczestnicy mają prawo zgłosić Organizatorowi wyłącznie nazwy oraz hasła reklamowe, które           

są wynikiem ich pracy i są wolne od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 

2. Uczestnicy zachowują wszelkie prawa do zgłoszeń, które nie wygrały Konkursu. 

3. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora w drodze umowy,           

wszelkie prawa do zwycięskiej nazwy i hasła reklamowego, w tym autorskie prawa            

majątkowe. Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia również Organizatorowi stosownych         

licencji do korzystania z Utworu na wskazanych przez Organizatora polach eksploatacji.  

4. W tym celu realizacji powyższego obowiązku, Uczestnik zawrze z organizatorem stosowne           

umowy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 

5. W wypadku odmowy podpisania umowy lub jej niepodpisania we wskazanym terminie,           

Uczestnikowi nie będzie przysługiwać nagroda konkursowa. Organizator będzie uprawniony         
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do przekazania nagrody konkursowej innemu Uczestnikowi konkursu i uznania go za           

zwycięzcę. 

6. Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z jakichkolwiek tytułów w stosunku do            

Organizatora bądź osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do nazwy i hasła            

reklamowego. 

§ 6 [Postanowienia końcowe]  

Prawa i obowiązki organizatora i uczestników konkursu określa niniejszy regulamin. 
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