
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5  

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY  

OGŁASZA KONKURS NA NAZWĘ SALI WIDOWISKOWEJ W FORDONIE 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod hasłem Nazwa dla Sali  Widowiskowej w Fordonie  

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w internecie, na stronie internetowej XV Liceum 

Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, w dniach 04.03 – 23.03.2019 roku, do godziny 24:00. 

4. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy dla sali widowiskowej mieszczącej się przy ulicy 

Piwnika-Ponurego 10 w Fordonie, dzielnicy Bydgoszczy. 

5. Nazwa powinna być niedługa i w swojej treści nawiązywać do przeznaczenia sali oraz do 

dzielnicy Fordon. 

6. Fundatorem nagrody jest Rada Osiedla Nowy Fordon.    

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej XV Liceum 

Ogólnokształcącego w Bydgoszczy 2 kwietnia 2019 r. 

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą 

wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.   

2. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska,   adresu konta poczty elektronicznej, numeru 

telefonu. 

3. Zdobywcą nagrody w konkursie jest uczestnik wyłoniony przez Komisję Konkursową. 

4. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w 

Bydgoszczy. 

5. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailowo i telefonicznie. 

6. Propozycje nazwy należy nadsyłać na adres salawidowiskowa@liceumxv.edu.pl,  podając 

dane osobowe wymienione w § 2 pkt 2. 

7. Zgłoszenie propozycji do niniejszego konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na jej wykorzystanie, modyfikowanie, kompilowanie z innymi propozycjami bez 

konieczności podawania danych autora. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw 

autorskich na rzecz Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. 

 

§ 3 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin, uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie przez organizatora podanych przez niego danych osobowych. Dane będą 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem 

nagrody. 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych.  

2. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej XV 

Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.   

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu i nieprzyznania 

nagrody. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych propozycji.  
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