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§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na nazwę wody dostarczanej przez wodociągi raciborskie  zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu Sp. z o.o., 47-400 Racibórz,                  

ul. 1 Maja 8, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs polega na zaproponowaniu nazwy dla wody dostarczanej przez wodociągi raciborskie.   

3. Nazwa wody powinna być:  

a) maksymalnie dwuczłonowa, 

b) nawiązywać  do miasta Racibórz lub jego historii. 

4. Nazwa powinna być oryginalna nigdy wcześniej niestosowana. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną  propozycję nazwy. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

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

osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie osób 

niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej, Zarząd ZWiK Sp. z o.o., 

pracownicy  oraz członkowie ich rodzin. Za członka najbliższej rodziny uważa się jego małżonka, 

dzieci, rodziców i rodzeństwo. 

3. Uczestnik Konkursu wypełnia dokumenty: 

a. formularz zgłoszeniowy zawierający: imię, nazwisko, adres do korespondencji 

uczestnika lub nr telefonu kontaktowego oraz proponowaną nazwę wody wraz z uzasadnieniem 

pomysłu nazwy (max. 800 znaków ze spacjami )  załącznik nr 1, 

b. zgoda na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 2, załącznik nr 3                              

do niniejszego  Regulaminu, 

4. Czytelnie wypełnione dokumenty należy dostarczyć:  

a. listownie na adres pocztowy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o., ul.                                           

1 Maja 8, 47-400 Racibórz z dopiskiem „Konkurs”,  

b. e-mailowo (scan podpisanych dokumentów) na adres:                              

konkursy@wodociagiraciborskie.pl  w tytule wiadomości wpisując „Konkurs”, 

c. lub też dostarcza osobiście do siedziby organizatora. 

5. Załączniki do pobrania na stronie www.wodociagiraciborskie.pl w zakładce aktualności. 

6. W przypadku wpłynięcia takie samej propozycji nazwy wody od więcej niż jednej osoby, decyduje 

kolejność wpływu dokumentów konkursowych. 
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7. O odrzuceniu zgłoszenia zainteresowana osoba zostanie poinformowana niezwłocznie . 

8. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę praw do 

otrzymania nagrody. 

 

§ 3 

Komisja Konkursowa 

1. Skład Komisji konkursowej powołuje organizator i w dniu rozstrzygnięcia Konkursu podaje                     

do publicznej wiadomości nazwiska wszystkich członków Komisji konkursowej. 

2. Decyzje Komisji konkursowej zapadają większością głosów. W przypadku równych głosów 

decyduje głos przewodniczącego  Komisji konkursowej. 

3. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Wyniki Komisji 

konkursowej zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora 

www.wodociagiraciborskie.pl  

4. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji  

Konkursowej.   

5. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu, zwłaszcza w przypadku małej 

liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu propozycji.  

 

§ 4 

Nagrody 

1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną  w wysokości 600,00 zł oraz zwiedzanie 

wodociągów raciborskich razem z rodziną. Osobistym przewodnikiem będzie pan Stanisław Janik - 

Wiceprezes ds. technicznych. 

2. Zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony telefonicznie lub przez email w dniu ogłoszenia 

wyników. 

3. Imię i nazwisko zwycięzcy, zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

organizatora. 

§5 

Termin przeprowadzenia konkursu 

1. Termin nadsyłania propozycji nazwy wody trwa od 25.09.2019 roku do 15.10.2019( włącznie).  

2. Wybór zwycięzcy przez Komisję konkursową oraz ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na 

stronie internetowej organizatora www.wodociagiraciborskie.pl  w dniu 18.10.2019 r.  
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§ 6 

Prawa do nazwy 

1. Z chwilą ogłoszenia wyników, 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. Uczestnik, o którym mowa powyżej, zawiera z organizatorem umowę o przeniesienie praw    

autorskich do nazwy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.    

 

§ 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.wodociagiraciborskie.pl  

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz innych aktów prawnych.  

4. Osoba do Kontaktu ze strony Organizatora: Barbara Gonska,  telefon kontaktowy: 32 4153033 

wew. 235,  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w czasie 

trwania konkursu. 

 

 

 

Racibórz, 23 września 2019 roku 

 

   

http://www.wodociagiraciborskie.pl/

