Regulamin konkursu "Nowa nazwa dla Święta Legnicy"
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu "Nowa nazwa dla Święta Legnicy" (dalej „Konkurs”) jest Legnickie
Centrum Kultury, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 2, NIP: 691-10-05-560. (dalej
„Organizator”).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej
"Regulamin").
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 maja 2017 r. , a kończy się dnia 29 maja 2017 r. (dalej "Czas
Trwania Konkursu"). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 maja 2017 r.
§ 2 Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, (dalej „Uczestnicy”) które:
a) mają ukończone 18 lat lub mają ukończone 13 lat i działają za zgodą i wiedzą ich opiekunów
prawnych;
b) wykonają zadanie konkursowe, polegające na wymyśleniu nowej nazwy dla legnickiej imprezy
plenerowej znanej dotychczas jako "Święto Legnicy" (dalej "Nazwa")
2. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi
obyczajami oraz nie może naruszać praw osób trzecich. Zgłoszenia, które naruszą którykolwiek z
powyższych warunków, nie będą uwzględniane w procedurze konkursowej.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych
rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni)
§ 3. Zasady i przebieg Konkursu
1. I etap – nadsyłanie zgłoszeń. Zgłoszenia dokonać można drogą mailową na adres:
konkurs@lck.art.pl, na oficjalnym profilu Facebook Legnickiego Centrum Kultury pod postem
konkursowym oraz za pomocą formularza zamieszczonego w wydaniu Panoramy Legnickiej z dnia
16 maja 2017 r. W Konkursie uwzględnione zostaną zgłoszenia otrzymane pomiędzy 15 maja (od
godz. 08.00) a 21 maja (do godz. 24.00). Każdy uczestnik może przekazać dowolną liczbę
zgłoszeń.
2. II etap – wybór propozycji finałowych. Spośród otrzymanych zgłoszeń, 22 maja kapituła
konkursowa wyłoni 2-5 propozycji, które w następnym etapie zostaną poddane pod głosowanie
publiczności.
3. III etap – głosowanie publiczności. W dniach 23 – 28 maja odbędzie się głosowanie, które
wyłoni zwycięską Nazwę. Głosowanie przeprowadzone zostanie drogą internetową na stronie
internetowej Organizatora: www.lck.art.pl
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 29 maja poprzez zamieszczenie informacji na
stronie internetowej www.lck.art.pl oraz na oficjalnym profilu Facebook Organizatora.
5. Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające
warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie
prawo do nie uwzględnienia takiego Zgłoszenia w Konkursie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać
żadne roszczenia z tego tytułu.
6. W przypadku zgłoszenia w ramach konkursu tej samej nazwy przez kilku uczestników decyduje
kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo otrzyma zgłoszenie otrzymane najwcześniej.
7. Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje warunek przekazania Organizatorowi praw do
wykorzystania Zgłoszenia na zasadach zawartych w punkcie § 4.3 tego regulaminu.
§ 4. Nagrody
1. Sponsorami nagród w Konkursie jest Organizator oraz Partnerzy Konkursu.
2. Nagrodą Główną w konkursie jest kwota 1.000 zł brutto. Przekazanie nagrody zwycięzcy nastąpi
podczas tegorocznej edycji imprezy, która odbywać się będzie w dniach 23-26 czerwca 2017 r.
Kwota Nagrody Głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie pomniejszona o
zryczałtowany podatek w wysokości 10% wartości nagrody.

3. Autorzy finałowych propozycji otrzymają zestawy upominkowe ufundowane przez Organizatora
oraz Partnerów konkursu.
4. Warunkiem otrzymania Nagrody Głównej jest zawarcie umowy przeniesienia na Organizatora
praw autorskich majątkowych i osobistych do nazwy. Przeniesienie praw nastąpi nieodpłatnie, bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych. Nazwa może być wykorzystywana bez oznaczenia autora,
na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie b – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym. Organizator ma prawo do dokonywania opracowań utworu oraz
prawo do wykonywania autorskich praw zależnych.
5. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo
przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania
konkursowe, a jego nazwa znalazła się wśród propozycji finałowych.
6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa rezygnacja z
części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą
być składane w ciągu 3 dni dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data
otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica.
Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą
rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w
reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.
§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez
właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty
elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i
inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których
zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne
problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie
naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać
sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych
przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w
zdaniu poprzednim.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.lck.art.pl oraz w siedzibie
Organizatora w czasie trwania niniejszego Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania
Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator może powiadomić na
stronie internetowej Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących
przepisów jest wyłącznie Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie
Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu wyłącznie dla celów
związanych z realizacją Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć
listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników
dobrowolnie.
4. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia udziela Organizatorowi prawa do
wykorzystania Zgłoszenia lub jego elementów w serwisach internetowych należących do
Organizatora, w serwisach których abonentem domeny jest Organizator oraz w tych serwisach,
które przygotowywane są przez Organizatora w porozumieniu z podmiotami trzecimi i przenosi na
Organizatora wszystkie prawa autorskie majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do całego
zgłoszenia jak i jego poszczególnych elementów bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej jest bezwarunkowe i będzie uprawniać do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach
eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w szczególności na następujących: utrwalanie, zwielokrotnienie określoną techniką,
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, zastosowanie
do wielu artykułów. Na Organizatora zostają przeniesione także prawa do dokonywania zmian i
modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych projektów oraz do wykonywania
prawa zależnego. Wykorzystanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może polegać także na
wykorzystaniu Zgłoszenia w celu promowania Konkursu, do czego niniejszym Organizator
zastrzega sobie prawo.
5. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje wyłączeniem z Konkursu.

