
§1 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu na nazwę własną Wojewódzkiego Konkursu Zespołów 

Wokalnych zwanego dalej „Konkursem”, jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 

w Bydgoszczy z siedzibą przy placu Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, zwane dalej 

KPCK 

2. Konkurs obejmuje zaproponowanie nazwy własnej dla Wojewódzkiego Konkursu 

Zespołów Wokalnych organizowanego przez KPCK. 

3. Nazwa powinna być oryginalna nigdy wcześniej nie stosowana przez inną instytucję. 

4. Nazwa nie powinna być zbyt długa, preferowana polsko brzmiąca.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jedną propozycję nazwy. 

§2 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia 

osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. Konkurs odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy Facebook. 

3. Proponowane nazwy uczestnicy konkursu zobowiązani są przesłać w komentarzu pod 

postem konkursowym przed upływem terminu zgłoszeń. 

4. Jeżeli autor zgłasza więcej niż jedną propozycję nazwy, to każda z proponowanych 

nazw powinna znajdować się w osobnym komentarzu. 

5. W przypadku wpłynięcia takiej samej propozycji nazwy od więcej niż jednej osoby, 

decyduje kolejność dodania komentarza. 

6. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę 

prawa do otrzymania nagrody. 

§3 

Przebieg Konkursu i Komisja Konkursowa 

1. Dyrektor KPCK powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny propozycji nazwy. 

2. Skład komisji konkursowej : 

1. Dyrektor KPCK 

2. Pracownicy Działu Marketingu Kultury KPCK 

3. Pracownik Pracowni Muzyki 

3. Komisja, wybierając nazwę weźmie pod uwagę każdą nazwę zaproponowaną przez 

uczestnika konkursu. 

4. Ostatecznie o wyborze nazwy decyduje Komisja. Decyzja Komisji jest ostateczna 

i nie przysługuje od niej odwołanie.  

5. W przypadku, gdy kilka propozycji uzyska równą liczbę głosów, decydujący głos przy 

wyborze nazwy ma przewodniczący Komisji. 

6. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie 

Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.   

7. Komisja Konkursowa może odstąpić od rozstrzygnięcia Konkursu, zwłaszcza 

w przypadku małej liczby zgłoszeń lub braku odpowiedniej propozycji nazwy.   

 



§4 

Nagrody 

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę w postaci pakietu gadżetów oraz vouchera 

KPCK. 

§5 

Termin przeprowadzenia konkursu 

1. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 03 stycznia 2020 r. 

1. od dnia 02.01.2020 do dnia 02.02.2020 r. – składanie propozycji nazw,  

1. do 07.02.2020 r. – ocena propozycji przez Komisję Konkursową,  

2. 12.02.2020 r. – planowana data ogłoszenia wyników 

Uwaga: Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach Organizator 

poinformuje na stronie internetowej KPCK i profilu FB. Propozycje nazw złożone po terminie 

wyznaczonym w ust 1 lit. a) nie będą rozpatrywane.  

1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

KPCK oraz na portalu społecznościowym Facebook. Laureat Konkursu zostanie 

poinformowany o terminie i sposobie dostarczenia nagrody w prywatnej wiadomości. 

§6 

Prawa do nazwy 

1. Z chwilą ogłoszenia wyników, zwycięzca konkursu przenosi na Kujawsko-Pomorskie 

Centrum Kultury w Bydgoszczy nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie 

nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe na wszelkich polach eksploatacji, w tym 

w szczególności do wykorzystania jej jako nazwy własnej Wojewódzkiego Konkursu 

Zespołów Wokalnych organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w 

Bydgoszczy i wyraża zgodę na udostępnianie nazwy anonimowo oraz zobowiązuje się 

do niewykonywania następujących autorskich praw osobistych: decydowania o pierwszym 

udostępnieniu utworu publiczności i nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

2. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia 

z jakichkolwiek tytułów w stosunku do KPCK bądź osób trzecich, które nabyły prawa 

majątkowe do nazwy. 

§7  

Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie 

w regulaminie. 

2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej 

www.kpck.pl 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego oraz innych aktów prawnych.  

4. Osoba do Kontaktu ze strony Organizatora: Marta Wierzbiańska 

(marta.wierzbianska@kpck.pl). 


