Regulamin Konkursu:
„Zaproponuj nazwę ulicy osiedla »Słoneczny Białuń«”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa warunki i zasady przeprowadzania oraz
udziału w konkursie na propozycję nazwy nowej ulicy / osiedlowej drogi wewnętrznej / osiedla
zaplanowanego do realizacji przy ul. Słonecznej w Białuniu (gmina Goleniów) pn. „Zaproponuj
nazwę ulicy osiedla »Słoneczny Białuń«”, zwanym dalej „Konkursem”.

2.

Konkurs polega na zaproponowaniu nazwy przyszłej ulicy / osiedlowej drogi wewnętrznej /
nowego osiedla zaplanowanego do realizacji przez Organizatora, na nieruchomości położonej
obecnie przy ul. Słonecznej w Białuniu (gmina Goleniów).

3.

Organizatorem Konkursu jest TLS DEVELOPER, Szykuć sp. j. z siedzibą w Goleniowie, ul. Konstytucji
3 Maja 19, 72-100 Goleniów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS: 0000272073, NIP: 8561778706, REGON: 320308061, zwana dalej „Organizatorem”.

4.

Adres do korespondencji z Organizatorem, zwany dalej „Adresem korespondencyjnym”, jest
następujący: TLS DEVELOPER, Szykuć sp. j., ul. Langiewicza nr 28 lok. U2, 70-263 Szczecin, e-mail:
info@slonecznybialun.pl.

5.

Konkurs ma charakter lokalny i przeprowadzony zostanie przez Organizatora przy użyciu stron
internetowych:

www.slonecznybialun.pl,

www.tlsdeveloper.pl

oraz

w

portalach

społecznościowych Facebook i innych.
6.

Konkurs trwa w okresie: od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku. („Czas
trwania Konkursu”).
§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie

1.

Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda zamieszkała na
terytorium Województwa zachodniopomorskiego Rzeczypospolitej Polskiej osoba fizyczna, która
w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Uczestnikiem Konkursu nie może być: osoba zatrudniona przez Organizatora, osoba
współpracujące z Organizatorem jako przedsiębiorca lub osoba świadcząca na rzecz Organizatora
usługi, jak również pracownik, krewny lub powinowaty takich osób.

3.

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie wymyślonej przez siebie propozycji nazwy ulicy /
drogi wewnętrznej / nowego osiedla zaplanowanego do realizacji przy ul. Słonecznej w Białuniu
(gmina Goleniów), zwanej dalej „Propozycją konkursową” poprzez umieszczenie propozycji w

komentarzach pod postami dotyczącymi konkursu na koncie Facebook Organizatora. Propozycje
konkursowe należy umieszczać w komentarzach pod określonymi postami w terminie
obowiązywania konkursu.
4.

Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 Propozycje konkursowe.

5.

Propozycje konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie zostaną pominięte
podczas wyłaniania Zwycięzcy Konkursu.
§ 3 Prawa autorskie

1.

Propozycja konkursowa stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

2.

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż jest on
jedynym autorem Propozycji konkursowej oraz że wyłącznie jemu przysługują wszelkie autorskie
prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby) do Propozycji
konkursowej i jest w pełni uprawniony do rozporządzania ww. prawami.

3.

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oferty zawarcia
umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Propozycji konkursowej, przy czym ww.
umowa zostanie zawarta pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia nazwiska Zwycięzcy.

4.

Dopuszcza się zawarcie umowy, o której mowa w ust. 3, w terminie późniejszym, na pisemny
wniosek Zwycięzcy.

5.

W chwili zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 3, Zwycięzca przenosi na Zamawiającego wszelkie
autorskie prawa majątkowe, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby, do Propozycji konkursowej wraz
z prawem do dokonywania w nim zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i
rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a)

złożenia wniosku o nadanie nazwy lub nadanie nazwy ulicy / drogi wewnętrznej / osiedla
zaplanowanego do realizacji przez Organizatora, a obejmującego wybudowanie domów
jednorodzinnych dwulokalowych, na nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w
Białuniu (gmina Goleniów), zgodnej z Propozycją konkursową;

b)

wyłącznego używania i wykorzystania Propozycji konkursowej do celów, dla jakich
powstała;

c)

nadania Propozycji konkursowej formy graficznej,

d)

utrwalania i zwielokrotniania Propozycji konkursowej wszelkimi technikami graficznymi;

e)

umieszczenia Propozycji konkursowej lub jej graficznej formy na szyldzie ulicy wewnętrznej
osiedla Organizatora;

f)

zwielokrotniania Propozycji konkursowej wraz z materiałami dotyczącymi osiedla, jego
realizacji oraz sprzedaży zaprojektowanych w jego ramach lokali mieszkalnych, poprzez
dokonywanie ich zapisu na nośnikach, w tym także nośnikach elektronicznych;

g)

publicznego wystawiania i wyświetlania Propozycji konkursowej wraz z materiałami
dotyczącymi osiedla, jego realizacji i sprzedaży, na wszelkich imprezach otwartych i
zamkniętych;

h)

wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia Propozycji konkursowej w Internecie;

i)

udostępniania instytucjom oraz osobom trzecim, w ramach potrzeb Organizatora;

j)

wykonywania praw zależnych do Projektu.
§ 4 Zasady wyłonienia Zwycięzcy

1.

O wyborze zwycięskiej Propozycji konkursowej decyduje Komisja w składzie: Pan Łukasz Szykuć,
Pan Mateusz Kwaśniewski oraz Pani Katarzyna Kosińska, zwana dalej „Komisją konkursową”.

2.

Decyzja Komisji konkursowej ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.

W przypadku wpłynięcia kilku jednakowych Propozycji konkursowych od kilku Uczestników, o
zwycięstwie, obok wyboru Komisji konkursowej, decydować będzie pierwszeństwo wpłynięcia
Propozycji do Organizatora.

4.

Komisja konkursowa sporządzi protokół, w którym wskaże kolejno 5 najlepszych Propozycji
konkursowych, a w przypadku, gdy będą wśród nich Propozycje jednakowe, także datę ich
wpłynięcia do Organizatora i godzinę zapoznania się z nimi przez Komisję konkursową. Uczestnik
może, na swoje żądanie, zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora.

5.

Imię i miejsce zamieszkania autora zwycięskiej Propozycji konkursowej (zwanego dalej
„Zwycięzcą”) opublikowane zostanie w terminie: najpóźniej do dnia 10 listopada 2022 roku, na
Facebooku Organizatora.

6.

Wybór zwycięskiej Propozycji konkursowej nie oznacza, że zostanie ona użyta przez Organizatora
do złożenia stosownego wniosku o nadanie nazwy ulicy / drogi wewnętrznej / osiedla
zrealizowanego przez Organizatora, na nieruchomości położonej obecnie przy ul. Słonecznej w
Białuniu (gmina Goleniów).

7.

Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcą w terminie: do dnia 18 listopada 2022
r. celem wskazania miejsca i terminu wręczenia oraz terminu i sposobu wypłacenia Nagrody, w
tym ustalenia numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacona Nagroda w postaci
nagrody pieniężnej opisanej w § 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu.

8.

Warunkiem odbioru nagrody jest:
a) podanie zgodnych z prawdą danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca
zamieszkania (miejscowości), adresu e-mail oraz numeru telefonu,
b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
§ 5 Nagroda

1.

Nagrodą w konkursie (zwaną dalej „Nagrodą”) są:
a)

nagroda rzeczowa w postaci hulajnoga elektryczna marki: Xiaomi model: Mi Electric
Scooter Essential, zasięg: 20km, o wartości: 1473,00 PLN (słownie: tysiąc czterysta
siedemdziesiąt złotych 00/100) oraz

b)

nagroda pieniężna w wysokości: 147,30 PLN (słownie: sto czterdzieści siedem złotych
30/100),

z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2.

Odbiór przez Zwycięzcę Nagrody w części stanowiącej nagrodę rzeczową opisaną w ust. 1 lit. a)
powyżej, nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora, najpóźniej do dnia 25
listopada 2022 roku.

3.

Nagroda w części stanowiącej nagrodę pieniężną opisaną w ust. 1 lit. b) powyżej, zostanie
wypłacona Zwycięzcy przez Organizatora najpóźniej do dnia 25 listopada 2022 roku, jednak w
wysokości pomniejszonej o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%, o którym mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), należny od wartości całej Nagrody, w tym
nagrody rzeczowej opisanej w ust. 1 lit. a) Regulaminu.

4.

W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy po odbiór Nagrody w terminie, o którym mowa w ust. 2
oraz ust. 3 powyżej, Organizator wyznaczy dodatkowy termin odbioru Nagrody. W przypadku
nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę w dodatkowym wyznaczonym terminie lub w przypadku
odmowy przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę, pozostanie ona do dyspozycji Organizatora.
§ 6 Dane osobowe

1.

Dane osobowe uczestników podlegają ochronie, zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (dz. Urz. UE 119 z 4.05.2016) („Rozporządzenie”) oraz zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („Ustawa“) oraz będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz przekazania mu Nagrody.

2.

Administratorem danych jest Organizator.

3.

Każdy z Uczestników przyjmuje do wiadomości, że:
a)

podane przez niego dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny dla
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu,

b)

przysługuje mu prawo do żądania od Administratora, dostępu do danych osobowych
dotyczących jego osoby, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych
osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczących jego osoby,

c)

przysługuje mu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej przez niego, zgody
na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokona-no na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d)

przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ustanowionego
zgodnie z art. 51 Rozporządzenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), działającego na podstawie przepisów Ustawy,
§ 7 Postanowienia końcowe

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez
dostawców usług internetowych, w szczególności za opóźnienie w dostarczeniu do Organizatora
Propozycji konkursowych przez wymienione podmioty.

2.

Regulamin Konkursu dostępny w postach dotyczących konkursu na koncie Facebook
Organizatora.

3.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn. zm.).

4.

Wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez Organizatora
w porozumieniu z Uczestnikiem. W razie braku uzyskania porozumienia spory rozstrzygane będą
przez sąd powszechny w Szczecinie.

