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Regulamin Konkursu na nową nazwę dla Zakładu Utylizacji Odpadów  

Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie na nową nazwę dla Zakładu 

Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 

2. Organizatorem Konkursu jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 

Gorzów Wlkp.  

3. Informacje dotyczące konkursu umieszczone są na stronie internetowej www.zuo-

gorzow.pl 

§ 2 Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs prowadzony jest od dnia 19.12.2015 r. do dnia 15.01.2016 r.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu, wyłonienie Zwycięzców i ogłoszenie wyników Konkursu 

przewidziane jest na dzień 25.01.2016 r. i podane zostanie na stronie internetowej www.zuo-

gorzow.pl  

§ 3 Zasady Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, która zapozna się z niniejszym Regulaminem. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie nowej nazwy dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.        

w Gorzowie Wlkp. przy zachowaniu dotychczasowego logo. ZUO to dziś skoncentrowana 

na dbałości o środowisko, nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się firma o szerokim 

zakresie działalności, prężnie działająca nie tylko w sektorze gospodarki odpadami  

i ochrony środowiska. Informacje na temat działalności Spółki dostępne na stronie: 

www.zuo-gorzow.pl  

3. W konkursie mogą brać również udział pracownicy ZUO Sp. z o.o. z zastrzeżeniem jednak, 

że nagrody opisane w § 4 pkt 4 dotyczą tylko zgłoszeń zewnętrznych.   

4. Uznaje się, że zgłoszenie nazwy jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez 

uczestnika, że jest autorem zarówno zgłoszonej nazwy i  że posiada do niej wszelkie prawa 

autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub faktyczne do posługiwania się tą 

nazwą. Uczestnik nie będzie wnosić żadnych roszczeń w związku z wykorzystaniem 

przesłanych propozycji nazwy. W przypadku powyższego zobowiązuje sie on zwolnić 

Organizatora Konkursu i podmioty działające w jego imieniu z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności prawnej. W wypadku gdyby oświadczenie uczestnika okazało się 

niezgodne z prawdą zobowiązuje sie zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz 

naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.  

5. Przystąpienie do konkursu zgodne z § 3 pkt 8  oznacza zapoznanie i akceptację warunków 

niniejszego Regulaminu. 

6. Karta Zgłoszenia, o której mowa w § 3 pkt 8 powinna zawierać proponowaną 

nazwę/nazwy  Spółki wraz z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i e-maila lub 
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telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej. Wzór Karty Zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu.  

7. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę 

prawa do otrzymania nagrody.  

8. Uczestnictwo w konkursie odbywa się poprzez złożenie Karty Zgłoszenia w skrzynce 

konkursowej podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniach 19-20.12.2015 roku, lub przez 

cały czas trwania konkursu tj. od dnia 19.12.2015 r. do dnia 15.01.2016 r.: 

a. w formie elektronicznej na adres: konkurs@zuo-gorzow.pl 

b. lub listownie na adres (liczy się data wpływu korespondencji do ZUO): 

  Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.  

z dopiskiem: KONKURS. 

9. Ilość zgłoszonych propozycji nazw przez jednego uczestnika konkursu jest dowolna.  

§ 4 Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

1. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców spośród Uczestników Konkursu, którzy złożyli 

zgodnie z § 3 pkt 8  Kartę Zgłoszenia.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanej propozycji. W 

szczególności przyczyną wykluczenia zgłoszenia z Konkursu może być:  

a) zawarcie treści, która nie jest związana z tematyką Konkursu;  

b) zawarcie treści naruszającej prawo bądź godzących w dobre obyczaje, która może 

naruszać ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obrażać uczucia religijne, 

stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści wulgarne, obraźliwe itp.  

2. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków Komisji 

Konkursowej.  

3.Nagrodzone zostaną 3 najlepsze propozycje wyłonione prze Komisję Konkursową.  

4. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci sprzętu IT: 

 Miejsce 1 - Laptop : HP 250  

Miejsce 2 - Tablet : Lenovo Tab2  

Miejsce 3 – Smartphone Huawei Honor Holly Black  

5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową. Uprawnienie do nagrody nie 

może być przeniesione na osobę trzecią.  

6. O wynikach Konkursu i sposobie odebrania nagród, Zwycięzcy zostaną poinformowani 

drogą e-mailową lub telefonicznie. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn 

od niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik podał w Karcie Zgłoszenia 

nieprawdziwe bądź niepoprawne dane kontaktowe.  

8. Spośród 3 wybranych przez Komisję Konkursową propozycji ostatecznego wyboru nazwy 

dla Spółki dokona Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 

  

§ 5 Prawa autorskie 

Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą 

wydania nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do wybranych propozycji 
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nazwy dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90 631 z późn. zm.). 

§ 6 Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Zakład Utylizacji Odpadów 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Teatralnej 49, 66-400 Gorzów Wlkp. Dane osobowe Uczestników 

Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane 

wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia 

wyników oraz realizacji i wydania nagrody. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody.  

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w 

niniejszym Regulaminie Konkursu. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.zuo-

gorzow.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, z zastrzeżeniem, że 

uprawnienia Uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.  

4. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej 

www.zuo-gorzow.pl   

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego.  

6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Konkursem 

jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.  
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Załącznik nr 1 

 

Wzór Karty Zgłoszenia udziału w konkursie na nawą nazwę dla Zakładu Utylizacji Odpadów  

Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 

 

 

Propozycje nazwy Spółki: 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego: 

 

Adres zamieszkania: 

 

E-mail:  

 

Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


