
Załącznik do Zarządzenia  
Nr ……/……… / 21 
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia ………………. 2021 roku  

 
Regulamin konkursu „Nazwa nowego statku” 

  
§ 1 

Cel konkursu 
Celem konkursu „Nazwa nowego statku” jest wybór nazwy nowego statku spośród propozycji 
złożonych przez mieszkańców, który będzie pływał po jeziorze Jamno od czerwca 2021 roku. Nazwa 
statku powinna być łatwa do zapamiętania, oryginalna i ciekawa, a przy tym powinna uwzględniać 
funkcje jakie statek spełnia (środek transportu oraz miejsce wypoczynku i relaksu dla każdego). 
Zwycięska nazwa będzie oficjalną nazwą statku, do której prawa autorskie zostaną przekazane 
Organizatorowi oraz Partnerowi Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o. o. w Koszalinie. 

 
§ 2 

        Definicje 
W Regulaminie konkursu „Nazwa nowego statku”, zwanym dalej Regulaminem, poniższe wyrażenia 
otrzymują następujące znaczenie: 
a) Konkurs – konkurs „Nazwa nowego Statku”, ogłoszony przez Gminę Miasto Koszalin oraz 

Partnerów; 
b) Organizator – Gmina Miasto Koszalin; 
c) Partnerzy konkursu - Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Koszalinie, Miejska Energetyka 

Cieplna Sp. z o. o. w Koszalinie, Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Koszalinie, Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie oraz Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o. o. w Koszalinie; 

d) Koordynator – osoba wyznaczona przez Organizatora do koordynowania postępowania 
konkursowego; 

e) Uczestnik – mieszkaniec Koszalina; 
f) Komisja – zespół ekspertów powołany przez Organizatora, w celu wyłonienia zwycięskiej nazwy; 
g) Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 
 

§ 3 
Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta 
Koszalina – Piotra Jedlińskiego.  
 

§ 4 
           Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Koszalina. 
2. Uczestnicy konkursu mogą brać udział w konkursie wyłącznie indywidualnie. 
3. Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie jedną propozycję nazwy. 
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna 

prawnego. 
 

§ 5 
Zgłoszenie do konkursu 

Propozycje nazwy statku należy zgłaszać: 
1) w wersji elektronicznej na adres e-maila: klara.krzeminska@um.koszalin.pl z dopiskiem „Konkurs 

na nazwę statku” z zamieszczonym skanem uzupełnionego formularza zgłoszeniowego 



stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu wraz z podpisanymi zawartymi w formularzu 
oświadczeniami dotyczącymi przeniesienia praw autorskich oraz zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (brak wymaganych oświadczeń i zgód będzie skutkował niezakwalifikowaniem pracy 
do konkursu); 

2) w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na nazwę Statku”  
do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie lub poprzez nadanie w urzędzie pocztowym  
na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin z dopiskiem na 
kopercie „Konkurs na nazwę Statku”. Warunkiem koniecznym jest dołączenie do koperty 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu 
wraz z podpisanymi zawartymi w formularzu oświadczeniami dotyczącymi przeniesienia praw 
autorskich oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (brak wymaganych oświadczeń  
i zgód będzie skutkował niezakwalifikowaniem pracy do konkursu). 
 

§ 6 
Terminy 

1. Propozycje nazwy należy przesyłać w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 12 kwietnia 2021 
r., przy czym dla wersji papierowej liczy się data stempla pocztowego.  
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 14 kwietnia 2021 r. 
 

§ 7 
Komisja konkursowa 

1. W celu rozstrzygnięcia konkursu powołuje się Komisję w składzie: 
1) Żaneta Kwapisz,  
2) Oliwia Skórka, 
3) Izabela Wesołowska, 
4) Alicja Serafin, 
5) Anna Wolny. 
2. Z posiedzenia Komisji zostaje sporządzony protokół. 
3. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki 
Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

 
§8   

Kryteria oceny 
Komisja ocenia ideę i pomysł na nazwę statku. 

 
§9 

Nagrody 
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Koszalina oraz 
Partnerów o łącznej wartości około 2500 zł brutto oraz bezpłatny imienny karnet dla dwóch osób na 
kursy statkiem w sezonie letnim 2021 r. Nagrody zostaną wręczone w dniu ogłoszenia zwycięzcy.  
 

§10 
Pozostałe informacje 

Osoby zainteresowane konkursem mogą uzyskać informacje dotyczące zasad konkursu pod numerem 
telefonu: (94) 348-87-97 (Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki w Koszalinie).  
 
 

§11 
Postanowienia końcowe 

1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie 
2. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony pismem lub telefonicznie o miejscu i godzinie 

wręczenia nagród. 



3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:  
a) nieodpłatnego i stałego korzystania z wybranej przez Komisję zwycięskiej nazwy statku na 

wszystkich obszarach działań marketingowych wraz z prawem przeniesienia ich na Miejski 
Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie, 

b) nie wybrania żadnej z propozycji nazwy, bez podania przyczyny.  
4. W przypadku wyboru kilku jednobrzmiących (takich samych) propozycji nazw statku  

o ostatecznym wyborze zwycięzcy zadecyduje losowanie.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych, zdjęć i informacji  

o zwycięzcy i uczestnikach konkursu.  
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.  
7. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora Urząd Miejski ul. 

Rynek Staromiejski 6-7, Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki pok. 214 oraz na 
stronie internetowej www.koszalin.pl . 

 
 
 
 

Prezydent Miasta 
 
 

Piotr Jedliński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik do Regulaminu konkursu „Nazwa nowego statku” 

 
 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu pt. „Nazwa nowego statku” 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika: 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Wiek uczestnika: 

……………………..………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

4. Proponowana nazwa statku: 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Imię, nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie wyników konkursu: 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

………………………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 
Oświadczam, że w przypadku zwycięstwa w konkursie przekażę prawa autorskie do nazwy statku 
Organizatorowi konkursu oraz Partnerowi Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Spółce z o. o. 
w Koszalinie  do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
Data i podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu 
przez Organizatora dla potrzeb związanych z konkursem. 

 
 
 

…………………………………………………………………………. 
Data i podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta 
Miasta Koszalina– Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: koszalin@um.koszalin.pl 

2. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz 
Krasicki Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 e-mail: iodo@um.koszalin.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.6 ust 1 lit. a RODO na podstawie art. 7 ust.  
1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506  
z późn. zm.) oraz § 31 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 387/1325/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 
24 lutego 2021 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom min.: spółkom miejskim 
oraz mediom. 

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do 31 
sierpnia 2021 roku a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych oraz usunięcia 
swoich danych. 

7. Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać 
Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane  
z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 
 

 
 

…………………………………………………………………………. 
Data i podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 


