
ZARZĄDZENIE NR 33/2014 
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 3 września 2014 roku 

w sprawie ogłoszenia, zorganizowania i powołania komisji konkursowej 
do przekradzenia konkursu na propozycję nazwy osiedla mieszkaniowego w Bierzglinku 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. 2013 r. poz. 595 ze zm.), zarządza się co następuje: 

§1.1. Ogłasza się i organizuje konkurs na propozycję nazwy osiedla mieszkaniowego 
w Bierzglinku. 

2. Do czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu powołuje się komisję 

3. Treść regulaminu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

4. Regulamin konkursu, o którym mowa w ust. 1 podlega publikacji na stronie 
internetowej www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty. 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii 
i Nieruchomości. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

w składzie: 
1) Przewodniczący Komisji Waldemar Grzegorek 

Anna Wierzchosławska 
Joanna Makowska-Mirecka 
Żaneta Kowalczyk 
Julia Sosna 
Sebastian Kozłowski 

2) Członek Komisji 
3) Członek Komisji 
4) Członek Komisji 
5) Członek Komisji 
6) Członek Komisji 

pod względem 

lino-prawnym nie budzi 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 33 Starosty Wrzesińskiego 

z dnia 3 września 2014 roku 

„Propozycja nazwy osiedla mieszkaniowego w Bierzglinku" 

§1. Informacje ogólne 

Organizatorem konlcursu jest Starostwo Powiatowe we Wrześni przy ul. Chopina 10, 

reprezentowane przez Dionizego Jaśniewicza - starostę wrzesińskiego. 

Konkurs polega na wyłonieniu najlepszej, zdaniem komisji konlcursowej propozycji 

nazwy, dla osiedla mieszkaniowego, które powstanie w Bierzglinku w rejonie ulicy 

Klonowej. 

Uczestnikiem konlcursu może być każda pełnoletnia osoba (z kolei nieletnich 

dopuszcza się jedynie za zgodą rodzica bądź opiekuna). 

Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż 1 propozycję nazwy. 

Konkurs rozpocznie się w Nekli w zespole pałacowo-parkowym w trakcie dożynek 

powiatowych w dniu 7 września 2014 r. od godz. 1400 i będzie trwał do dnia 

22 września 2014 r. do godz. 1600. 

W dniach od 8 września 2014 r. do dnia 22 września 2014 r. propozycje składać 

można osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w Biurze Obsługi 

Interesanta bądź za pośrednictwem poczty. 

. Ogłoszenie wyniku konlcursu - dnia 26 września 2014 r. na stronie internetowej 

www.wrzesnia.powiat.pl oraz w Przeglądzie Powiatowym. 

§2. Organizacja konlcursu 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: zaakceptowanie warunków regulaminu, 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konlcursu oraz 

wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych 

od Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

Powyższe czynności wykonywane są w momencie zgłoszenia propozycji nazwy 

osiedla. W przypadku osób niepełnoletnich muszą one być wykonane przez 

opiekunów prawnych. 

2. Jeżeli do konlcursu zostaną zgłoszone identyczne nazwy, komisja konkursowa dokona 

wyboru poprzez losowanie. 



3. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków komisji 

konlcursowej. 

4. Nagrodą dla zwycięzcy w konkursie jest tablet firmy Samsung GALAXY Tab 3. 

5. Zwycięzca zostanie poinformowany o wyniku konkursu drogą e-mailową oraz 

listownie w ciągu 1 tygodnia od ogłoszenia wyników. 

6. Odbiór nagrody nastąpi osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

7. Przekazanie nagrody nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyniku 

konlcursu. 

8. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu 

w przypadku, gdy żadna z nazw nie uzyska większości głosów komisji. Wówczas 

możliwe będzie ponowne przeprowadzenie konkursu. 

§ 3. Prawa do nazwy 

1. Z chwilą wydania nagrody uczestnik konkursu przenosi na organizatora nieodpłatnie 

wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe 

i zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych. 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce ogłoszenia 

i komunikaty. 

2. Organizator konlcursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator konlcursu zastrzega sobie prawo do odwołania konlcursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia nazwy, która: 

a. narusza prawa osób trzecich, 

b. narusza obowiązujące w Polsce prawo, 

c. zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

§ 4. Postanowienia końcowe 


