
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

na nazwę 
„Cmentarza dla zwierząt domowych” 

 
 

1. ORGANIZATOR KONKURSU  

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku.  
 

2. PARTNER KONKURSU  

 Urząd Miejski w Słupsku.   

 
3. ZASADY KONKURSU  

 Konkurs ma charakter otwarty. 

 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do trzech propozycji 

nazwy dla „Cmentarza dla zwierząt domowych”. 

 Nazwa „Cmentarza dla zwierząt domowych” powinna być zwięzła  

i nawiązywać do charakteru działalności obiektu. 

 Każdy uczestnik konkursu w zgłoszeniu musi zawrzeć ponadto:  

 Imię i nazwisko, 

 Numer telefonu, 

 Adres, 

 Zgodę na wykorzystanie nazwy przez PGK i bezpłatne 

przekazanie praw autorskich do niej (wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). W przypadku osób 

poniżej 18 roku życia, zgodę podpisuje rodzic lub opiekun. 

 Podane dane osobowe służyć będą wyłącznie do prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu na nazwę „Cmentarza dla zwierząt 
domowych”. Każdy uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża 
zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych w wymienionym 

zakresie.  
 

4. TERMINY 

 Propozycje konkursowe należy dostarczyć do siedziby PGK  

Sp. z o. o. mieszczącej się przy ul. Szczecińskiej 112 w Słupsku, 
lub w formie elektronicznej przesłać na adres 

konkurs@pgkslupsk.pl do 3 listopada 2016r.  

 Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.  

 Ogłoszenie zwycięskich nazw oraz wręczenie nagród ich autorom 
planowane jest na 8 listopada 2016 r. w sali audiowizualnej 

PGK Sp. z o.o. w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112.  
 

 



5. NAGRODY  

 Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona 

oceny zgłoszonych propozycji i wyłoni zwycięzców konkursu  
4 listopada 2016 r. 

 Autor zwycięskiej propozycji otrzyma nagrodę o wartości 250 zł,  

a jego propozycja zostanie wykorzystana do nazwania 
„Cmentarza dla zwierząt domowych”. 

 Organizator przewiduje ponadto wyróżnienie 5 propozycji, 
których autorzy otrzymają nagrody o wartości 50 zł każda.  

 O przyznaniu nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni 

telefonicznie.  
 

6. INFORMACJE DODATKOWE  

 Propozycje zgłoszone do konkursu stanowią własność 
Organizatora konkursu.  

 Organizator zastrzega sobie prawo publikacji oraz 
wykorzystywania do celów własnych propozycji nazw „Cmentarza 

dla zwierząt domowych” biorących udział w konkursie.  

 Dostarczenie do Organizatora propozycji nazwy dla „Cmentarza 

dla zwierząt domowych” biorącej udział w konkursie, możliwe jest 
wyłącznie na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z jego akceptacją. 

 Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod 
numerem telefonu:  

 (59) 843 72 55 (Mateusz Bilski)  

lub za pośrednictwem poczty e-mail: 

 rzecznik@pgkslupsk.pl 

 Aktualne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie 

internetowej www.pgkslupsk.pl.  

 
 


