
REGULAMIN KONKURSU 

na nazwę lodowiska 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne  

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie nazwy lodowiska, które powstaje przy ul. Toruńskiej w 

Bydgoszczy.  

2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu.  

3. Konkurs ma charakter otwarty i jest dwuetapowy.  

 

Rozdział II. Organizator Konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, zwany dalej „Organizatorem”.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta Bydgoszczy.  

 

Rozdział III. Przebieg i warunki Konkursu 

1. W pierwszym etapie Konkursu mieszkańcy, za pomocą specjalnego formularza internetowego, 

zamieszczonego na oficjalnym portalu miasta www.bydgoszcz.pl, zgłaszać będą swoje propozycje 

nazw. 

2. Warunkiem udziału w pierwszym etapie konkursu jest wypełnienie formularza w terminie od 10 do 

16 sierpnia 2017 r.  

3. Nadesłanie propozycji nazwy będzie jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi wszelkich praw do nazwy. 

4. W drugim etapie konkursu przeprowadzone zostanie głosowanie na nazwę lodowiska. Pod 

głosowanie trafią propozycje zgłoszone przez mieszkańców w pierwszym etapie konkursu. 

Organizator zastrzega sobie możliwość poddania pod głosowanie ograniczonej liczby propozycji. 

5. Głosowanie przeprowadzone zostanie w dniach 18-25 sierpnia 2017 r. Udział w nim mogą wziąć 

wyłącznie osoby, które za pośrednictwem portalu społecznościowego miasta (Facebook) zagłosują 

poprzez reakcję na wybraną przez siebie propozycję.  

 

Rozdział IV. Wybór nazwy 

1. Lodowisku nadana zostanie nazwa, która otrzyma najwięcej głosów. 

2. W przypadku, gdy w pierwszym etapie Konkursu tę nazwę zgłosiło więcej osób, nagroda trafia dla 

autora, który swoją propozycję nadesłał jako pierwszy. 

3. Organizator zastrzega sobie pozostawienie Konkursu bez rozstrzygnięcia. 

http://www.bydgoszcz.pl/


 

Rozdział V. Nagroda  

1. W konkursie przyznana zostanie nagroda ufundowana przez Organizatora. 

2. Nagrodą dla autora nazwy, która zyska najwięcej głosów, będzie voucher na kwotę 1.000 zł na 

zakup sprzętu sportowego. 

 

Rozdział VI. Sposób ogłoszenia  

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Organizator poinformuje, jaka nazwa zyskała najwięcej 

głosów internautów za pośrednictwem strony internetowej miasta www.bydgoszcz.pl oraz portalu 

społecznościowego Facebook. Komunikat zostanie także rozesłany do mediów lokalnych. 

2. O terminie i miejscu przekazania nagrody poinformujemy każdego z uczestników.  

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe  

1. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny na każdym jego 

etapie.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie w dowolnej chwili trwania 

Konkursu. 

http://www.bydgoszcz.pl/

