
REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ ULICY W KARPACZU 
 

  
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu na nazwę ulicy w Karpaczu jest Burmistrz Karpacza. 
2. Celem konkursu jest wyłonienie propozycji na nazwę ulicy w Karpaczu tj. ulicy położonej 

przy Stadionie Miejskim w Karpaczu, stanowiącej łącznik ul. Konstytucji 3 Maja przy 
budynku nr 22A  i ciąg pieszy pomiędzy budynkami nr 22 i 22B z ulicą Nad Łomnicą (wg 
załącznika graficznego). 

3. Niniejszy Regulamin określa warunki  na jakich odbywa się konkurs. 
 

§2 
UCZESTNICY KONKURSU 

 
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Karpacza. 
 

§3 
  ZGŁASZANIE PROPOZYCJI KONKURSOWYCH 

 
1. Propozycje nazwy ulicy można zgłaszać do 06.07.2018 r. 
2. Podstawą zgłoszenia do konkursu nazwy ulicy jest dostarczenie formularza zgłoszenia 

(Załącznik nr 1). 
3. Formularze zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.karpacz.pl oraz 

w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu. 
4. Podstawą uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie propozycji nazwy ulicy na formularzu 

zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu, do Urzędu Miejskiego 
w Karpaczu – osobiście, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Karpaczu (ul. Konstytucji 
3 Maja 54, 58-540 Karpacz) lub drogą elektroniczną na adres: konkurs@karpacz.eu. 

5. Jedna osoba może złożyć tylko jedną propozycję nazwy. 
6. W konkursie wezmą udział tylko kompletne zgłoszenia na formularzu zawierającym dane 

osobowe. 
7. Propozycja nazwy ulicy nie może stanowić powtórzenia nazwy ulicy już funkcjonującej. 
8. Za patronów ulic nie można przyjmować osób żyjących. Nie powinno się także przyjmować 

za patronów osób zmarłych niedawno (do 3 lat) lub osób kontrowersyjnych. 
9. Nazwa nie może być trudna w codziennym użyciu (np. nazwa wielowyrazowa, niejasna lub 

stanowiąca wyrażenie obce). 
10. Nazwa ulicy nie może upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących 

komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. 
11. Nazwa nie może mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego, naruszać uczuć 

religijnych oraz zawierać elementów o zabarwieniu dyskryminującym. 
12. Nazwa ulicy może nawiązywać do sportowego charakteru jej położenia (np. do znanych 

sportowców, wydarzeń). 
 

§4 
WYBÓR NAZWY ULICY 

 
1. Ze zgłoszonych propozycji nazwy ulicy, komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza 

Karpacza wybierze maksymalnie trzy propozycje. 
2.  Wybrane przez komisję propozycje zostaną poddane głosowaniu wśród mieszkańców. 



3. Głosowanie odbywać się będzie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza na stronie 
internetowej www.karpacz.pl lub poprzez złożenie formularza w kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Karpaczu. 

4. Komisja, po wybraniu propozycji, określi termin rozpoczęcia i zakończenia głosowania. 
5. Wyniki głosowania przekazane zostaną Radzie Miejskiej Karpacza. 
6. Ostatecznego wyboru nazwy ulicy dokonuje Rada Miejska. Wyniki głosowania nie będą 

wiążące dla Rady Miejskiej Karpacza. 
 
 

§5 
NAGRODY 

 
W przypadku nadania nazwy ulicy przez Radę Miejską Karpacza zgłoszoną w konkursie przez 
mieszkańca, przewidziana została nagroda rzeczowa dla osoby zgłaszającej propozycję. 
O przyznaniu nagrody, jeżeli wpłynie kilka jednakowych propozycji, zdecyduje kolejność zgłoszeń. 

 
   §6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Uczestnik konkursu i głosowania poprzez udział w konkursie lub głosowaniu wyraża zgodę 
na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu 
i wyłonieniem nazwy ulicy, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska osoby nagrodzonej 
w konkursie. Administratorem danych jest Burmistrz Karpacza (ul. Konstytucji 3 Maja 54, 
58-540 Karpacz). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu 
i przeprowadzenia głosowania, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec 
Uczestników. Uczestnicy konkursu i głosowania mają prawo żądania dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia. Dane przechowywane 
będą przez okres określony w przepisach prawnych. Informacja o ochronie danych 
w Urzędzie Miejskim w Karpaczu dostępna jest pod adresem: 
https://bip.karpacz.pl/artykuly/595/ochrona-danych-osobowych. 

2. Z chwilą złożenia propozycji nazwy ulicy, autor przenosi na organizatorów autorskie prawa 
majątkowe do przekazanej propozycji nazwy ulicy na wszystkich polach eksploatacji. 

3. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” ani też inną grą hazardową w rozumieniu ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz.165 ze zm.). 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, dostępnego na 
stronie internetowej gminy (www.karpacz.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Karpaczu. 

 
 

http://www.karpacz.pl/


Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 

Proponowana przeze mnie nazwa ulicy to: 
 
......................................................….............................................................................………………. 
 
 
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 
 
Imię i nazwisko ...................................................................………………………………….……….. 
 
Numer telefonu ........................................................………………………………………………….. 
 
Adres zamieszkania: ....................................................................…………………………………….. 
 

OŚWIADCZENIA 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją 
konkursu i wyłonieniem propozycji nazwy ulicy, w tym na opublikowanie imienia 
i nazwiska w przypadku nagrodzenia mojej propozycji. Administratorem danych jest 
Burmistrz Karpacza (ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz). Dane osobowe 
przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu i przeprowadzenia głosowania, w tym 
wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy konkursu 
i głosowania mają prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także ich przenoszenia. Dane przechowywane będą przez okres określony 
w przepisach prawnych. Informacja o ochronie danych w Urzędzie Miejskim w Karpaczu 
dostępna jest pod adresem: https://bip.karpacz.pl/artykuly/595/ochrona-danych-osobowych. 

 
2. Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu. 

 
 
 
       ….….…................................................................ 
         (Czytelny podpis) 


