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Regulamin Konkursu 

 na nazwę własną obiektów znajdujących się na terenie 

 Powiatowego  Centrum Młodzieży  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 
 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu na nazwę własną obiektów, zwanych dalej Hotelowcami jest 

Powiatowe Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie, Garczyn 1,        

83-400 Kościerzyna, NIP: 591-156-90-55. 

2. Konkurs obejmuje zaproponowanie nazwy własnej dla dwóch Hotelowców znajdujących się 

na terenie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie. 

3. Celem Konkursu jest promocja Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie jako miejsca 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży, oraz łatwiejsza identyfikacja obiektów w celach 

zakwaterowania. 

4. Konkurs skierowany jest do klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 

Powiatu Kościerskiego. 

5. Każda klasa może zgłosić nie więcej niż jedną propozycję  nazwy własnej  dla każdego                  

z Hotelowca. 

6. Osobą reprezentująca daną klasę jest jej wychowawca zwany dalej Uczestnikiem Konkursu 

lub Uczestnikiem. 

7. Nazwa własna dla każdego Hotelowca powinna spełniać jedno z następujących kryteriów:  

7.1. nawiązywać do atmosfery, charakteru  Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie  

lub  

7.2. nawiązywać do historii (wydarzeń, postaci) związanej z Powiatowym Centrum 

Młodzieży w Garczynie. 

8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz  wyboru zwycięzcy Konkursu, 

Organizator powoła komisję konkursową (zwana dalej: „Komisja Konkursowa”). W skład 

Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

 

§ 2 

Nagroda w konkursie 

Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu, będzie 3-dniowy pobyt z pełnym wyżywieniem w Powiatowym 

Centrum Młodzieży w Garczynie, w wybranym Hotelowcu. Organizator dla laureata Konkursu 

zapewnia  także pakiet zajęć dodatkowych takich jak: zajęcia kajakarskie, zajęcia strzeleckie z 

kbks, nocne podchody oraz przygotowanie ogniska. 
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§ 4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnik Konkursu, może podać tylko jedną propozycję nazwy własnej dla każdego 

Hotelowca. 

2.  Uczestnik Konkursu wypełnia formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1                 

do Regulaminu Konkursu i wysyła  go  drogą mailową na adres: 

pcm.garczyn@powiatkoscierski.pl. W temacie  wysłanej wiadomości należy wpisać : 

KONKURS HOTELOWCE. 

3. Zdjęcia Hotelowców, dla których ogłoszono konkurs stanowi załącznik nr 2  do regulaminu 

konkursu. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do przesyłania na formularzu zgłoszeniowym wyłącznie 

propozycji nazw własnych dla Hotelowców, których całkowicie/częściowo pomysłodawcą 

jest/są Uczestnik lub uczniowie klasy, których wychowawcą klasy jest Uczestnik Konkursu.  

5. W przypadku wpłynięcia takiej samej propozycji nazwy własnej dla dwóch Hotelowców, od 

dwóch lub więcej Uczestników Konkursu, decyduje data przesłania formularza drogą 

mailową na adres: pcm.garczyn@powiatkoscierski.pl. 

6. W przypadku wpłynięcia takiej samej nazwy własnej tylko dla jednego Hotelowca od dwóch 

lub więcej Uczestników Konkursu, do dalszego etapu konkursu zostanie zakwalifikowany ten 

Uczestnik, którego druga nazwa Hotelowca, zostanie wyżej oceniona przez Komisję 

Konkursową. 

7. Komisja Konkursowa wybierze propozycje nazwy własnej dla każdego z  Hotelowców, tylko 

od jednego  Uczestnika Konkursu. 

8. Uczestnik Konkursu  wypełniając formularz zgłoszeniowy jednocześnie oświadcza,                     

że pozyskał zgody  na rejestrowanie wizerunku uczniów, których Uczestnik reprezentuje         

w Konkursie, w celach promocji Konkursu przez Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, 

min. na stronach www, social mediach i innych.  

9. Uczestnik Konkursu przesyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza jednocześnie,                        

że przesłane propozycje nazw własnych dla Hotelowców nie naruszą praw (w szczególności 

praw autorskich) osób trzecich, a Uczestnik uzyskał stosowne uprawnienia od odpowiednio 

uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych Uczniów będących całkowicie lub częściowo 

pomysłodawcą wysłanej propozycji nazwy  przez Uczestnika, na formularzu  w celach udziału 

w Konkursie. 

10. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę praw 

do otrzymania nagrody. 

§ 5 

Termin przeprowadzenia konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach: 

1.1 od dnia 14.01.2022 r. do dnia 11.02.2022 r. - składanie propozycji nazwy własnej dla 

dwóch Hotelowców na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

i przesłanie go na adres: pcm.garczyn@powiatkoscierski.pl, 

1.2 w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu spośród wszystkich nadesłanych w czasie 

trwania Konkursu prawidłowych zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzcę 

Konkursu. 

2. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.   
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3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej min. na stronie internetowej 

oraz facebooku Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie.  

4. Uczestnik, który zostanie Zwycięzcą Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagrody 

zostanie odrębnie powiadomiony, w celu ustalenia terminu realizacji nagrody. 

.  

§ 6 

 Prawa do nazwy 

1. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik  przenosi na Organizatora nieodpłatnie wszelkie 

prawa do zgłoszonej w Konkursie nazwy własnej dla każdego z Hotelowców oraz do 

wykorzystania jej w ramach realizacji Zadania Konkursowego, a także w celu wyłonienia 

Zwycięzcy Konkursu. 

2. Uczestnik oświadcza, iż zarówno Uczestnik jak i pozostali pomysłodawcy nazwy  własnej dla 

Hotelowców tj.  uczniowie klasy, których wychowawcą  jest Uczestnik Konkursu, zobowiązali 

się do niewykonywania osobistych praw autorskich  do przekazanej na formularzu zgłoszenia 

propozycji nazwy własnej dla Hotelowców.   

 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz uczniów, których Uczestnik 

reprezentuje w Konkursie jest Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, Garczyn 1,          

83-400 Kościerzyna. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia 

i realizacji Konkursu (tj. w szczególności w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia 

wyników Konkursu, publikacji Zwycięscy Konkursu, publikacji materiałów promocyjnych 

związanych z Konkursem). 

3. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Zarychta, z którym w sprawach ochrony 

danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail mateusz@epomerania.pl 

4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Powiatowego Centrum Młodzieży                  

w Garczynie. Dane mogą też zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

poprawienia, a także prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna , iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

 

§ 8 

 Postanowienia końcowe 

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

Regulaminie. 

2. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, mniejszej niż 10, Organizator zastrzega sobie prawo 

odwołania Konkursu. 

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pcmgarczyn.com.pl. 

4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik 

może uzyskać wysyłając e-mail na adres: pcm.garczyn@powiatkoscierski.pl,  lub kontaktując 

się telefonicznie pod numerem 58 686 40 98. 
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