
Regulamin konkursu na nazwę skweru
u zbiegu ulic Sztabowej i Powstańców Śląskich 

I. Organizator konkursu
Konkurs na  nazwę  skweru  u  zbiegu  Sztabowej  i  Powstańców  Śląskich  jest  inicjatywą
o zasięgu ogólnowrocławskim, organizowaną przez:

a) Radę Osiedla Powstańców Śląskich
b) Towarzystwo Miłośników Wrocławia
c) Wroclife sp. z o.o.

II. Cele konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie nazwy dla skweru u zbiegu ulic Sztabowej i Powstańców
Śląskich we Wrocławiu.

III. Warunki uczestnictwa
1.  Za  uczestnika  uważa  się osobę  w  dowolnym  wieku,  która  w  okresie  od  22  czerwca
do 6 lipca 2017r. nadeśle kartę zgłoszeniową.
2. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

IV Warunki rozstrzygnięcia konkursu
1. Konkurs jest organizowany w III etapach.
2. W pierwszym etapie (od 22 czerwca do 6 lipca 2017r.) uczestnicy konkursu nadsyłają karty
zgłoszeniowe  na  adres  mailowy  powstancow_slaskich@osiedle.wroc.pl w  tytule  wpisując
„Konkurs”  lub  dostarczają  je  do  siedziby  Rady Osiedla  Powstańców Śląskich  przy  ulicy
Gajowickiej  96a.  Karty  zgłoszeniowe  będą  dostępne  zarówno  na  stronach  internetowych
organizatorów oraz w siedzibę Rady Osiedla.
3. W drugim etapie komisja konkursowa ocenia nadesłanie propozycje pod kątem formalnym
kierując się następującymi zasadami :

a) propozycje nie mogą stanowić powtórzenia nazw już istniejących,
b) propozycje nie mogą być podobne do nazw już istniejących,
c) propozycje nie mogą zawierać treści sprzecznych z powszechnie obowiązującymi
zasadami  współżycia  społecznego,  w  szczególności:  elementów  wulgarnych,
ośmieszających lub poniżających,
d)  propozycje  nie  mogą  naruszać  uczuć  religijnych  oraz  mieć  charakteru
dyskryminującego,
e)nazwy pochodzące od nazwisk i określeń osób, w tym pseudonimów, nie mogą być
nadane  wcześniej  niż  po  upływie  pięciu  lat  od  śmierci  upamiętnianej  osoby.
Odstępstwo  od  tej  zasady  jest  dopuszczalne  w  szczególnie  uzasadnionych
przypadkach.

4. W trzecim etapie zweryfikowane propozycje będą brały udział w głosowaniu.
5. Głosowanie o którym mowa w punkcie 4 odbędzie się w terminie 14 lipca – 28 lipca 2017r.
za pośrednictwem stron internetowych  organizatorów oraz poprzez głosowanie  na kartach
papierowych.
6.  Karty  do  głosowania  będą  znajdowały  się  w  wybranych  punktach  wraz  z  urnami  do
głosowania.  Każdy  mieszkaniec  będzie  mógł  oddać  jeden  głos  w  głosowaniu  za
pośrednictwem kart.
7. W terminie do 31 lipca komisja z sumuje głosy na wszystkie propozycje i ogłosi zwycięzce
konkursu
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8. W przypadku równej liczby głosów o wynikach konkursu decyduje komisja konkursowa w
trybie głosowania.
9.  Odwołanie  od  wyników  przysługuje  uczestnikom  w  przeciągu  3  dni  od  ogłoszenia
wyników, natomiast komisja w ciągu 7 dni  ustosunkuje się do odwołania.

V Komisja Konkursowa
1. Komisja konkursowa, o której mowa w pkt. IV ust. 3, składa się z sześciu członków:

a) Przewodniczącego Zarządu Osiedla Powstańców Śląskich,
b) Przedstawiciela Towarzystwa Miłośników Wrocławia,
c) Przewodniczącego Komisji Środowiska Rady Osiedla Powstańców Śląskich,
d) Przewodniczącego Rady Osiedla Powstańców Śląskich,
e) dwóch Radnych Osiedla Powstańców Śląskich,

2. Komisja konkursowa wykonuje swoją prace społecznie.

VI Nagrody
1. Autor zwycięskiej  propozycji  otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 200 zł ufundowaną
przez organizatorów. 
2. Zwycięska propozycja zostanie zgłoszona przez Zarząd Osiedla do komisji Kultury i Nauki
Rady  Miejskiej  Wrocławia,  celem  nadania  nazwy  zgodnie  z  wymogami  Uchwały  nr
VI/128/07 Rady Miejskiej  Wrocławia z dnia 15 marca 2007r. w sprawie nadawania nazw
ulicom, placom i parkom na terenie Wrocławia .

VII Postanowienia Końcowe
W  przypadku  kwestii  nieuregulowanych  w  regulaminie  decyzję  podejmuje  organizator
po wcześniejszym złożeniu zapytania pod adres poczty elektronicznej wskazany w  pkt. IV
ust. 2 niniejszego regulaminu.
Z udziału w konkursie wyłączeni są organizatorzy. 
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