REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO
OMG-G-S
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na nazwę systemu roweru metropolitalnego OMG-G-S
(dalej jako Konkurs) jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia
– Sopot (dalej jako Organizator).
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
3. Niniejszy regulamin jest wiążący dla Organizatora i zdefiniowanych niżej
uczestników konkursu (dalej jako Uczestnik), reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom
działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niespełniających
wymogów w nim określonych.
5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z
udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku,
gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne
do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również
w przypadku, gdy uczestnik konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu,
korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań
konkursowych, w szczególności poprzez generowanie automatycznych
odpowiedzi lub użycie treści, do których nie ma praw autorskich.
6. Organizator nie ma obowiązku informowania uczestników o wykluczeniu z
konkursu.
7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursów będzie czuwała Komisja
Konkursowa (dalej jako Komisja) składająca się z wybranych przez Organizatora
członków w liczbie zmiennej. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają
zmianom.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za
pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia (prace konkursowe), jak
również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub
utrudniony dostęp do serwisu internetowego rowermetropolitalny.pl z przyczyn
on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w
sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia
komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
11. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie (etap I oraz etap II) mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Biorąc udział w Konkursie uczestnik
wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz
akceptują Regulamin w całości i bez zastrzeżeń.
W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora,
członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób.
Przesłanie przez Uczestnika propozycji nazwy jest równoznaczne z oświadczeniem, że
przysługują mu do nazwy wszystkie prawa, zgłaszając nazwę Uczestnik nie narusza praw
osób trzecich, jak również, że nazwa przez niego zaproponowana nie była nigdzie
publikowana, nie brała udziału w żadnym innym konkursie, ani nie stanowi
zastrzeżonego znaku towarowego.
Przesłanie przez uczestnika propozycji nazwy oznacza udzielenie Organizatorowi
nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotowej nazwy przez
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach
eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie w sieci internet,
• wprowadzanie do pamięci komputera,
• publiczne odtworzenie,
• wystawianie,
• wyświetlanie,
• reemitowanie
Uczestnicy konkursu, poprzez udział w konkursie, wyrażają zgodę na upowszechnienie
swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu promocji projektu - umieszczanie zdjęć
i materiałów filmowych zawierających wizerunek Uczestnika, zarejestrowanych podczas
realizacji konkursu, na stronie internetowej Stowarzyszenia, w materiałach prasowych,
materiałach promocyjnych.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
uniemożliwia udział w Konkursie. W przypadku cofnięcia przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika zgodnie z niniejszym
Regulaminem, Organizator wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawy oraz
usunięcia.
Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
Organizator otrzymując dane osobowe uczestników oświadcza, że dane te będą
przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, a Organizator w ramach Konkursu będzie przetwarzało
następujące dane osobowe uczestników:
• imię uczestnika
• nazwisko uczestnika
• adres e-mail uczestnika
• numer telefonu uczestnika

§3 Zasady ogólne:
1. Konkurs składa się z dwóch (2) etapów.
2. Konkurs trwa od dnia 26.03.2018 2018 r. do dnia 22.04.2018 r.
3. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy dla projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot pod nazwą
“Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”.
4. Zaproponowana przez uczestnika nazwa powinna odnosić się do idei roweru
miejskiego i metropolii. Musi być krótka, łatwa zapamiętania, oryginalna. Powinna
zawierać się nie więcej niż w dwóch słowach.
5. Ostateczna nazwa zostanie wyłoniona w głosowaniu internetowym.
6. Wybrana nazwa będzie umieszczona na rowerach, totemach i tablicach
informacyjnych, materiałach promocyjnych, stronie internetowej itp. rzeczach
wchodzących w skład Systemu Roweru Metropolitalnego realizowanego przez
Organizatora.
7. Propozycja nazwy przesłana przez uczestnika bez wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu
pierwszego (I) etapu Konkursu.
§4 Przebieg konkursu – Etap I:
1. Pierwszy (I) etap Konkursu polega na zgłoszeniu przez stronę internetową
rowermetropolitalny.pl propozycji nazwy dla Systemu Roweru Metropolitalnego.
2. Zgłoszenie o którym mowa w §4 p.1 dokonywane jest poprzez formularz umieszczony na
wskazanej stronie internetowej, z tym zastrzeżeniem, iż obowiązkowo w treści
formularza należy wskazać: propozycję nazwy systemu, uzasadnienie, dane kontaktowe:

3.
4.
5.

6.

7.

imię, nazwisko, adres mailowy, zgodę w zakresie przetwarzania przez Organizatora
danych osobowych na potrzeby Konkursu.
Zgłaszanie propozycji nazw jest możliwe od dnia 26.03. 2018 r. do dnia 8.04. 2018 r.
Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną ilość propozycji nazwy
Po zgłoszeniu nazwy, uczestnik zobowiązany jest w ciągu 6 godzin potwierdzić swoje
zgłoszenie nazwy, za pomocą linka przesłanego w wiadomości e-mail na adres podany w
formularzu zgłoszeniowym.
W przypadku zgłoszenia identycznych nazw, za autora nazwy uważa się tego uczestnika,
którego propozycja nazwy została wcześniej potwierdzona poprzez link otrzymany w
wiadomości mailowej, potwierdzającej zgłoszenie nazwy.
Do dnia 16.04.2018 r. Komisja wyłoni od 3 do 5 nazw, które zostaną dopuszczone do II
etapu Konkursu.

§5 Przebieg konkursu – Etap II:
1. Nazwy, które zostały dopuszczone do II etapu konkursu zostaną ogłoszone w dniu
16.04.2018 r. na stronie internetowej wskazanej w §4 p.1.
2. Głosowanie na dopuszczone do II etapu konkursu nazwy odbywać się będzie za
pośrednictwem strony internetowej wskazanej w §4 p.1 w dniach: od dnia 16.04.2018 r.
godz. 00:00 do dnia 22.04.2018 r. godz. 23:59
3. Każda osoba głosująca na nazwę może oddać jeden głos.
4. Głosujący zobowiązany jest podać swoje dane osobowe tj.: imię i nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu.
5. Głosujący może podać uzasadnienie wyboru nazwy, na którą oddał swój głos.
6. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, którego nazwa uzyskała w głosowaniu
największą ilość głosów.
7. Wynik konkursu zostanie podany do dnia 25.04 2018 r. na stronie internetowej wskazanej
w §4 p.1, a uczestnik, który wygrał zostanie o tym powiadomiony telefonicznie lub
mailowo.

§6 Nagrody i zwycięzcy
1. Autor nazwy, która zdobyła największą ilość głosów otrzyma nagrodę w postaci 6letniego abonamentu na dostęp do Systemu Roweru Metropolitalnego.
2. Autorzy nazw dopuszczonych do II etapu konkursu otrzymają roczny abonament na
dostęp do Systemu Roweru Metropolitalnego.
3. Wśród osób, które uzasadniły wybór nazwy, na którą głosują, Komisja wybierze 12
najbardziej oryginalnych odpowiedzi, które nagrodzi rocznym karnetem na SRM i 12
oryginalnych odpowiedzi, które nagrodzi podwójnymi voucherami do kina oraz 30, które
nagrodzi upominkami od Partnerów. Wartość każdej z nagród nie przekroczy kwoty 50
zł.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, a zwycięzca nie może przenieść praw do
przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Otrzymujący nagrodę ma prawo zrzec się prawa
do przyznania mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
5. Nagrody zostaną wręczone do dnia 30.05.2018 r. lub przesłane pocztą listem poleconym
na wskazany przez zwycięzcę adres do korespondencji.

§7 Prawa autorskie
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do przesłanej pracy
konkursowej.
2. Przekazanie nagrody autorowi nazwy, która zdobyła największą ilość głosów nastąpi pod
warunkiem zawarcia przez niego ze Organizatorem umowy przenoszącej na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do nazwy oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw
zależnych do wszelkich opracowań nazwy na warunkach wskazanych w niniejszym
Regulaminie.
3. Z chwilą wydania nagrody - na podstawie umowy, o której mowa w §7.2 powyżej, autor
nazwy, która zdobyła największą ilość głosów przeniesie na Organizatora prawo
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań nazwy
tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach
eksploatacji wskazanych w §7.4.a, §7.4.b, §7.4.c, §7.4.d
4. Z chwilą wydania nagrody - na podstawie umowy, o której mowa w lit. §7.2 powyżej, autor
nazwy, która zdobyła największą ilość głosów przeniesie na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do nazwy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach
eksploatacji:
a. używanie jej jako nazwy systemu roweru metropolitalnego,
b. trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i
zwielokrotnianie dowolną techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową
za pomocą jakiegokolwiek nośnika pamięci,
c. wprowadzenie do obrotu, użyczanie, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w
tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp,
d. wykorzystywanie w dowolny sposób w celach informacji, promocji, reklamy i
marketingu, w tym reklamy zewnętrznej, prasowej, kinowej, jak też nadawanej
przez przewodowe i bezprzewodowe w stacjach radiowych i telewizyjnych, przy
użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów oraz w mediach
interaktywnych.
5. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w §7.2, §7.3, §7.4 powyżej zawiera
się w wartości otrzymanej nagrody.

§8 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać w formie wiadomości email wysłanej na adres kontakt@rowermetropolitalny.pl
w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Tytuł wiadomości z reklamacją powinna zaczynać się od słowa reklamacja, zapisanego
wielkimi literami.
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych
4. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data dostarczenia
wiadomości do wskazanej skrzynki email. Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone
wiadomością zwrotną w ciągu 24h w dnie robocze.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 7 dni roboczych od daty ich
otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie
odpowiedzi na wiadomość email zawierającą reklamację.

§9 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie oraz do
przedłużenia okresu trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi powyższe
zmiany na stronie internetowej Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz prawo niewyłonienia
zwycięzcy.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie rowermetropolitalny.pl.
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oznajmiającej to
wiadomości email na adres kontakt@rowermetropolitalny.pl, w czasie trwania Konkursu
lub po jego zakończeniu.

