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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  §1. 

Organizatorem konkursu " Nazwa dla maskotki  MZK Sp.zo.o. w Skierniewicach" zwanego dalej "Konkursem" 
jest  Miejski Zakład Komunikacji Sp.zo.o. w Skierniewicach ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice zwany dalej 
"Organizatorem" 

§2. 

Celem konkursu jest wybranie spośród propozycji nazwy dla maskotki MZK Sp.zo.o. w Skierniewicach. 
Maskotka LEW, która oczekuje na nazwę przedstawiona jest w  Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu. 

§3. 

1.Konkurs skierowany jest do wszystkich  osób biorących udział w 41 Skierniewickim Święcie Kwiatów, 
Owoców i Warzyw. Osoby, które odwiedzą stoisko promocyjne Organizatora podczas  41 Skierniewickiego 
Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w dniu 15 września 2018 (sobota) w godz.13.00-18.00 i wypełnią kupon 
zgłoszeniowy, wezmą udział w konkursie. 

2.Stoisko promocyjne organizatora będzie zlokalizowane przy ulicy A.Olszewskiej (dawniej ul.A.Zawadzkiego) 

§4. 

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MZK Sp.zo.o. w Skierniewicach. 

§5. 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronie internetowej 
www.mzkskierniewice.pl  oraz na stronie www.facebook.com/Miejski-Zakład-Komunikacji-w-Skierniewicach. 

WARUNKI KONKURSU 

§6. 

1.Podstawą uczestnictwa w konkursie jest przekazanie w dniu 15 września 2018 (sobota) od godziny 13.00                  
do godziny 18.00 propozycji jednowyrazowej nazwy maskotki wraz z kontaktowym numerem telefonu 
wypełniając kupon zgłoszeniowy otrzymany od obsługi stoiska promocyjnego Organizatora lub uprzednio 
wydrukowany ze strony internetowej Organizatora.  

2.Wypełniony kupon zgłoszeniowy podlega sprawdzeniu pod względem poprawności zawartych w nim 
danych przez obsługę stoiska promocyjnego Organizatora. 

3. Obsługa stoiska promocyjnego umieszcza kupon zgłoszeniowy w oznakowanym "pudełku-urnie" 
zlokalizowanym na stoisku promocyjnym Organizatora konkursu. Wzór kuponu zgłoszeniowego stanowi 
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu konkursu. 

§7. 

1.W konkursie wezmą udział tylko kompletnie wypełnione kupony zgłoszeniowe, w szczególności 
zawierające proponowaną jednowyrazową nazwę dla maskotki oraz kontaktowy numer telefonu. 

2.Kupony zgłoszeniowe zawierające obraźliwe teksty nie będą brały udziału w konkursie i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wypełniającemu. 

§8. 

1.Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data               
i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. 
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2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie wpłynęły do niego z przyczyn od niego 
niezależnych. 

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane (numer telefonu do kontaktu) wskazane 
na kuponie zgłoszeniowym. 

4.Zaproponowane a nie wykorzystane nazwy dla maskotki zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystane 
przez Organizatora. 

5.Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Przystąpienie do udziału 
w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu. 

§9. 

1.W przypadku, gdy wybraną przez Komisję konkursową propozycję nazwy dla maskotki MZK Sp.zo.o.                       
w Skierniewicach przedstawi więcej niż jedna osoba, decyduje data i godzina wpływu kuponu 
zgłoszeniowego. 

2. Na kuponie konkursowym może zostać wpisana jedna propozycja nazwy dla maskotki. W przypadku 
wpisania większej ilości nazw Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę tylko pierwszą z nich. 

§10. 

Zwycięzca konkursu w przypadku wybrania przez Komisję konkursową zaproponowanej przez niego 
jednowyrazowej nazwy dla maskotki zostanie zaproszony telefonicznie do dnia 24 września 2018r. po 
osobisty odbiór nagrody. W dniu odbioru nagrody zwycięzca przekaże nieodpłatnie pełnię praw autorskich 
na rzecz Organizatora i zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów ogłoszenia wyniku konkursu 
podpisując oświadczenie. W imieniu osoby nieletniej oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

NAGRODA 

§11. 

1.Zwycięzca, którego jednowyrazowa nazwa dla maskotki zostanie wybrana otrzyma nagrodę w postaci 
statuetki. Nagroda zostanie przyznana przez Komisję konkursową i osobiście wręczona zwycięzcy przez 
Prezesa Zarządu MZK Sp.zo.o. w Skierniewicach. 

2.Ostateczny wynik konkursu zostanie oficjalnie ogłoszony dnia 25.09.2018 na stronie internetowej 
www.mzkskierniewice.pl oraz na stronie www.facebook.com/Miejski-Zakład-Komunikacji-w-Skierniewicach. 

3.Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę rzeczową. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§12. 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (numer telefonu kontaktowego)   
w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. 

§13. 

Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz 
wizerunku na stronie internetowej Organizatora. 

§14. 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
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