
Regulamin konkursu na nazwę skweru w Męcince

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkurs na nazwę skweru w Męcince jest Wójt Gminy Męcinka

II. Cele konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie nazwy dla skweru w Męcince

III. Warunki uczestnictwa

1.  W konkursie  mogą  brać  udział  wyłącznie  mieszkańcy  Gminy  Męcinka,  którzy  do  30 
kwietnia 2018 r. złożą wycięty kupon konkursowy do urny znajdującej się w Urzędzie Gminy 
Męcinka. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców 
lub opiekunów prawnych.

2.  Kupon konkursowy zamieszczony jest  w informatorze samorządowym Gmina Męcinka 
Bliżej  Ludzi  nr  11  oraz  na  stronie  internetowej  www.mecinka.pl oraz  facebooku  Gmina 
Męcinka.

3. Każdy mieszkaniec Gminy Męcinka może zgłosić jedną propozycję nazwy. 

IV Warunki rozstrzygnięcia konkursu

1. Konkurs jest organizowany w III etapach.

2. W pierwszym etapie (do 30.04.2018 r.) uczestnicy konkursu składają kupony konkursowe 
do  urny  znajdującej  się  w  Urzędzie  Gminy.  Kupon  konkursowy  zamieszczony  jest  w 
informatorze samorządowym Gmina Męcinka Bliżej Ludzi nr 11 oraz na stronie internetowej 
www.mecinka.pl oraz facebooku Gmina Męcinka.

3. W drugim etapie komisja konkursowa ocenia nadesłane propozycje pod kątem formalnym

kierując się następującymi zasadami :

a) propozycje nie mogą być podobne do nazw już istniejących,

b)  propozycje  nie  mogą  zawierać  treści  sprzecznych  z  powszechnie  obowiązującymi 
zasadami  współżycia  społecznego,  w  szczególności:  elementów  wulgarnych, 
ośmieszających lub poniżających,

c) propozycje nie mogą naruszać uczuć religijnych oraz mieć charakteru dyskryminującego,

4. W trzecim etapie trzy wybrane propozycje będą brały udział w głosowaniu.

5. Głosowanie o którym mowa w punkcie 4 odbędzie się w terminie 11 maja – 20 lipca 2018r.

za pośrednictwem strony internetowej www.mecinka.pl 

6. W terminie do 31 lipca komisja zsumuje głosy na wszystkie propozycje i ogłosi zwycięzcę 
konkursu.

7. W przypadku równej liczby głosów o wynikach konkursu decyduje komisja konkursowa w 
trybie głosowania.

8.  Odwołanie  od  wyników  przysługuje  uczestnikom  w  przeciągu  3  dni  od  ogłoszenia 
wyników, natomiast komisja w ciągu 7 dni ustosunkuje się do odwołania.
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V Komisja Konkursowa

1. Komisja konkursowa, o której mowa w pkt. IV ust. 3, składa się z trzech członków.

2. Komisja konkursowa wykonuje swoją prace społecznie.

VI Nagrody

1. Autor zwycięskiej propozycji otrzyma nagrodę rzeczową – sprzęt AGD ufundowaną

przez organizatora.

VII Postanowienia Końcowe

W przypadku kwestii nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje organizator po 
wcześniejszym złożeniu zapytania pod adres poczty elektronicznej ug@mecinka.pl


