Regulamin Konkursu
na nazwę nowej inwestycji w Mińsku Mazowieckim
§ 1.
Organizator i uczestnicy Konkursu
1. Organizatorem konkursu na nadanie nazwy nowej inwestycji planowanej przy ul.
Kazikowskiego, Daszyńskiego i Piłsudskiego w Mińsku Mazowieckim (dalej „KONKURS”) jest
REMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
05- 300, przy ulicy Grobelnego 2 zwana dalej Organizatorem.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku
zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu,
współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie rodzin
wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 2.
Warunki udziału w konkursie
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy drogą mailową przesłać do Organizatora propozycje
nazwy nowego osiedla planowanego przy ul. Kazikowskiego, Daszyńskiego i Piłsudskiego
w Mińsku Mazowieckim, spełniającej następujące kryteria:
a) nazwa osiedla może składać się z jednego, dwóch lub maksymalnie trzech wyrazów,
b) nazwa powinna być oryginalna i nigdy wcześniej niestosowana,
c) każdy z Uczestników może nadesłać od 1 do 3 propozycji nazw osiedla,
d) krótko uargumentować zaproponowane nazwy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia nazw, które:
a. naruszają prawa osób trzecich,
b. naruszają obowiązujące w Polsce prawo,
c. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe.
3. Propozycje nazw należy przesłać wraz z prawdziwymi danymi Uczestnika, takimi jak imię
i nazwisko, data urodzenia oraz telefon, na adres e-mail: konkurs.remex@gmail.com do
dnia 31.07.2016 do godziny 24.00.
4. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych Uczestnika będzie skutkować
wykluczeniem z konkursu.
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§ 3.
Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa od 26.07.2016 do 31.07.2016 r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 5.08.2016 r.

§ 4.
Ocena prac konkursowych i wyłonienie zwycięzców
1. Wszystkie nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu propozycje nazw
podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury przyzna 1 nagrodę i 2 wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania
żadnej nagrody i/lub wyróżnienia i do innego podziału nagród.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewykorzystania nagrodzonych propozycji jako
nazwy realizowanego przez niego osiedla.
4. Nazwy niewykorzystane zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane przez
Organizatora.
5. Decyzje Jury mają charakter ostateczny i nie przewiduje się od nich odwołań.
6. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach konkursu do
dnia 5.08.2016 r. Imiona i nazwiska Zwycięzców wraz z proponowanymi przez Zwycięzców
nazwami zostaną opublikowane na łamach www.minskmaz.com oraz na stronie
internetowej www.remex.pl.
7. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem
Organizatora konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nazwy konkursowej lub z tytułu jej
niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
8. Prace konkursowe nie spełniające wymagań opisanych w niniejszym paragrafie nie będą
brane pod uwagę.

§ 5.
Nagrody
1. Organizator ufundował dla Zwycięzców konkursu następujące nagrody:
a) I miejsce – voucher w wysokości 300 PLN do wykorzystania w Daily SPA w Mińsku
Mazowieckim
b) 2 wyróżnienia – 2 vouchery po 100 PLN do wykorzystania w restauracji Strefa Smaku w
Mińsku Mazowieckim.
2. Wszystkie sprawy podatkowe i formalne po stronie Organizatora.
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§ 6.
Dane osobowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
w celach związanych z konkursem.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator. Dane
osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych Zwycięzców konkursu będą
przetwarzane w celu realizacji konkursu.
3. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi
Zwycięzcom otrzymanie nagród.
5. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz
żądania usunięcia.

§ 7.
Prawa autorskie
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że nazwa
została wymyślona przez niego, wolna jest od wszelkich wad, w szczególności wad prawnych
i nie narusza praw osób trzecich.
2. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi w związku
z wykorzystaniem przez niego nazwy wymyślonej przez Uczestnika konkursu, Uczestnik
konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób oraz za
wyrządzoną im szkodę.
3. W przypadku ogłoszenia Uczestnika Zwycięzcą w konkursie, wyraża on zgodę na
nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do zgłoszonej
nazwy.
4. Wszelkie prawa do nagrodzonych oraz wyróżnionych nazw, w tym również majątkowe
prawa autorskie na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania,
b) zwielokrotniania określoną techniką, w szczególności techniką drukarską,
c) wprowadzania do obrotu w każdej formie, w szczególności w formie drukowanej,
d) publikowania w każdej formie,
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e) udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do nazw w miejscu i czasie
przez siebie wybranym
wraz z prawem dalszej odsprzedaży w/w praw przechodzą na Organizatora.
5. Uczestnicy konkursu przystępując do konkursu przekazują nieodpłatnie i na czas
nieokreślony pakiet wszelkich praw autorskich i majątkowych związanych z nazwami
zgłoszonymi do konkursu, jeżeli te stanowić będą utwory w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z konkursem oraz wyrażają zgodę na
ich wykorzystanie do promocyjnych działań Organizatora.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.remex.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, jeśli nie będą się one wiązały
z pogorszeniem warunku konkursu.
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem nazwy przez uczestników
konkursu.
5. Organizator nie ponosi kosztów przesyłki nagród przyznanych w konkursie, nagrody będą
do odbioru w siedzibie firmy.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.
7. Zgłoszenie nazwy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych
w niniejszym Regulaminie.
8. Uczestnik, przesyłając propozycje nazw na konkurs, potwierdza, że zapoznał się
z Regulaminem konkursu i akceptuje jego warunki.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez
dostarczycieli usług telekomunikacyjnych, internetowych, poczty elektronicznej itp.
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