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Regulamin konkursu na nazwę krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2A 

§ 1 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów   

z siedzibą przy ul. Olkuskiej 3 lok. 16 w Warszawie (zwany dalej OSiR Mokotów). 

§ 2 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest wybór nazwy dla obiektu krytej pływalni OSiR Mokotów, zlokalizowanej  

przy ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie. 

2. Założeniem organizatora konkursu jest to, by nazwa w sposób prosty i jednoznaczny kojarzyła się 

z obiektem sportowo-rekreacyjnym. 

3. Zaproponowana nazwa ma odróżniać się od nazw stosowanych przez inne pływalnie  

w Warszawie. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba 

fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem pracowników  

OSiR Mokotów, a także członków komisji konkursowej. 

2. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz 

publikację danych (imię i nazwisko) zwycięzcy konkursu na stronie internetowej OSiR Mokotów  

i portalu społecznościowym Facebook. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy żadna 

zgłoszona propozycja nie spełni założeń § 2 ust. 2 i 3. 

5. W zgłoszeniu znajdować się musi propozycja nazwy pływalni, imię i nazwisko uczestnika konkursu 

oraz numer telefonu lub adres e-mail uczestnika. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną nazwę. 
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7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału uczestnika 

w konkursie. 

§ 4 

Zasady konkursu 

1. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach: 

− 1 etap: od 7 lutego 2023 r. do 19 lutego 2023 r. - nadsyłanie zgłoszeń. 

− 2 etap: od 20 lutego 2023 r. do 27 lutego 2023 r. - wybór dziesięciu najciekawszych ofert  

i wyłonienie z nich zwycięzcy. 

2. Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej na adres: marketing@osirmokotow.waw.pl  

w temacie maila wpisując: „KONKURS”. 

3. Propozycje złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. Liczy się data wpływu 

zgłoszenia do OSiR Mokotów. 

4. W skład komisji konkursu wejdą: Dyrektor OSiR Mokotów, Podinspektor ds. promocji i marketingu, 

Pracownik administracyjny ds. promocji i marketingu, Inspektor ds. kancelaryjno-biurowych. 

5. W przypadku, gdy ta sama najciekawsza nazwa nadesłana zostanie przez kilku uczestników 

konkursu, komisja konkursowa dokona losowania zwycięzcy. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 28 lutego 2023 r. na stronie internetowej  

OSiR Mokotów www.osirmokotów.www.pl oraz portalu społecznościowym Facebook. 

7. Autor zwycięskiej oferty na nazwę krytej pływalni zostanie poinformowany o wygranej 

telefonicznie lub mailowo. 

§ 5 

Nagrody 

1. Osoba, której propozycja nazwy zwycięży otrzyma zestaw nagród składający się ze smartwatcha, 

torby sportowej, butelki filtrującej, gadżetów reklamowych. 

2. Nagrodę należy odebrać do dnia 10 marca 2023 r. w godz. 9.00 - 15.00. 

3. Nagroda wydana zostanie wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości w siedzibie OSiR Mokotów 

przy ul. Olkuskiej 3 lok. 16. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody. W przypadku nieodebrania 

nagrody w wyznaczonym terminie zwycięzcy konkursu nie przysługuje roszczenie o jej wydanie.  

mailto:marketing@osirmokotow.waw.pl
http://www.osirmokotów.www.pl/
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5. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

§ 6 

Prawa do nazwy 

1. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego OSiR Mokotów zastrzega sobie nabycie –  

z chwilą wydania nagrody – autorskich praw majątkowych do zgłoszonych w konkursie  

i nagrodzonych nazw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,  a nagrodzony uczestnik konkursu 

przenosi z tą chwilą na OSiR Mokotów autorskie prawa majątkowe do nazwy na następujących 

polach eksploatacji: 

1) używanie jej jako nazwy krytej pływalni OSiR Mokotów, zlokalizowanej  

przy ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie, 

2) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną 

techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie 

CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci; 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym jej 

publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, 

4) wykorzystywanie w dowolny sposób w celach informacji, promocji, reklamy i marketingu,  

w tym reklamy (promocji, informacji) zewnętrznej, prasowej, kinowej, jak też realizowanej 

poprzez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych 

i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci 

Internet, w systemie real audio, w telefonii oraz telewizji cyfrowej, przez RDS i DAB oraz  

w mediach interaktywnych.  

2. Nagrodzony uczestnik z chwilą wydania nagrody przeniesie na OSiR Mokotów także prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań nazwy, tj. prawo 

zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych 

w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera się w wartości 

otrzymanej nagrody w konkursie.  

4. Nagrodzony uczestnik upoważnia OSiR Mokotów do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 

osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw 

osobistych w stosunku do OSiR Mokotów. 

5. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z jakichkolwiek tytułów 

w stosunku do OSiR Mokotów bądź osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do nazwy. 
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6. Przekazanie nagrody nastąpi pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez uczestnika, którego 

nazwa została wybrana, umowy z OSiR Mokotów stanowiącej załącznik nr 3, przenoszącej na  

OSiR Mokotów autorskie prawa majątkowe do nazwy oraz prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań nazwy, na warunkach określonych w ust. 1 i 2. 

§ 7 

Przetwarzanie danych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy 

Mokotów, reprezentowany przez Dyrektora, który będzie przetwarzać dane osobowe w celu 

związanym wyłącznie z konkursem (podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest 

niezbędne do realizacji jego celu). Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu zobowiązane są do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora swoich danych osobowych, wyłącznie na 

potrzeby konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, według 

oświadczenia w Karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki OSiR Mokotów i Uczestników konkursu określone są wyłącznie w regulaminie. 

2. Niniejszy regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej 

www.osirmokotow.waw.pl. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz innych aktów prawnych. 

4. OSiR Mokotów nie pokrywa kosztów związanych z udziałem Uczestników w konkursie. 

5. OSiR Mokotów zastrzega sobie prawo do zmiany zasad regulaminu w czasie trwania konkursu. 

6. Kontakt do OSiR Mokotów w sprawie konkursu: tel. (22) 325-46-06 (pn.-pt. w godz. 9:00-15:00), 

adres e-mail: marketing@osirmokotow.waw.pl 

 

http://www.osirmokotow.waw.pl/
mailto:marketing@osirmokotow.waw.pl

