ZARZĄDZENIE NR VII/43/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie: powołania komisji oraz przyjęcia regulaminu Konkursu na nazwę ronda w Orzeszu
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 oraz art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z 2001 r. z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
1. Powołać Komisję do rozstrzygnięcia Konkursu na nazwę ronda w Orzeszu : · Burmistrz Miasta Orzesze –
Mirosław Blaski · Zastępca Burmistrza Miasta Orzesze - Sylwia Krawczyk · Przewodniczący Rady Miejskiej
Orzeszu – Jan Mach, Sekretarz Miasta - Jolanta Szubert · Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty – Anna
Czarnacka · Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Małgorzata Lorens · Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
– Łucja Hajduk · Naczelnik Wydziału Komunalnego - Benedykt Kurcok · Kierownik Referatu ds. Promocji
Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego Sonia Janecka
2. Powołać na Przewodniczącego Komisji Burmistrza Miasta Orzesze.
3. Przyjąć Regulamin Konkursu stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu ds. Promocji Miasta, Współpracy ze
Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski
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Załącznik do Zarządzenia Nr VII/43/2016
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 16 marca 2016 r.
REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ RONDA W ORZESZU
§ 1. 1. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych propozycji nazwy ronda na terenie Miasta
Orzesze:
- rondo-skrzyżowanie dróg powiatowych i gminnej nr P5302 i G520019 i P5319 tj. ul. św. Wawrzyńca i ul.
Wiosny Ludów i ul. Bukowina
Zgłoszona propozycja musi zawierać wydźwięk pozytywny.
2. Konkurs jest adresowany do osób powyżej 18 roku życia. Do udziału w Konkursie zapraszamy mieszkańców
Miasta Orzesze.
3. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy nazwy ronda.
4. Propozycje nazw powinny zawierać uzasadnienie.
5. Projekty w zamkniętych kopertach z napisem „ Konkurs – nazwa ronda w Orzeszu” należy złożyć do dnia
06.05.2016 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego Orzesze bądź przesłać na adres: Urząd Miejski Orzesze, ul.
św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze z dopiskiem „Konkurs – nazwa ronda w Orzeszu”. Każde zgłoszenie powinno
zawierać dokładne dane teleadresowe zgłaszającego i oświadczenie, iż zgłaszany projekt nie narusza w żaden
sposób autorskich praw majątkowych i niemajątkowych osób trzecich do zgłaszanego projektu hasła, zgodnie z
postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., Nr
90, poz. 631 z późn. zm.) oraz o zezwoleniu na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z
przeprowadzeniem Konkursu.
6. Prace nadesłane bez podpisanego druku zgłoszenia nie będą oceniane.
7. W przypadku zgłoszeń nadesłanych drogą pocztową, o terminowości zgłoszenia projektu decyduje data
stempla pocztowego.
§ 2. 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski Orzesze.
2. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Burmistrz Miasta Orzesze.
3. Przygotowaniem, organizacją, przebiegiem i wszelkimi pracami związanymi z Konkursem kieruje Komisja
konkursowa wytypowana przez Burmistrza.
4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo niedopuszczania do udziału w konkursie hasła, co do którego
autor nie dopełnił warunków określonych w regulaminie lub jeżeli w jakimkolwiek stopniu hasło jest niezgodne
z normami etycznymi.
§ 3. 1. O zakwalifikowaniu hasła do Konkursu decyduje Komisja konkursowa. Decyzja Komisji jest ostateczna
i nie wymaga uzasadnienia.
2. Wybrana nazwa ronda zostanie zamieszczona na tabliczce z nazwą ronda na terenie Orzesza.
3. Zwycięzca konkursu – autor najlepszej nazwy ronda otrzyma nagrody rzeczowe w postaci kompletu
materiałów promocyjnych Miasta Orzesze.
§ 4. 1. Autorzy nadesłanych projektów z chwilą ich zgłoszenia do udziału w Konkursie przekazują na rzecz
Miasta Orzesze wszelkie prawa autorskie majątkowe, w tym prawo do rozporządzania nazwą i prawo dowolnej
modyfikacji zgodnie z postanowieniami ustawy wymienionej w § 1 ust. 7, bez konieczności zapłaty z tego tytułu
jakiegokolwiek wynagrodzenia.
2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Burmistrz Miasta Orzesze.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad Konkursu w każdym momencie jego
trwania bez konieczności podawania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana
wyłącznie na stronie www.orzesze.pl.
4. Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§ 5. 1. Regulamin konkursu wraz z wzorem zgłoszenia udziału w Konkursie dostępny jest na stronie
internetowej www.orzesze.pl oraz w Referacie ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami,
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.
2. Ogłoszenie o wynikach
oraz w Gazecie Orzeskiej.

z podsumowaniem Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu ds. Promocji Miasta, Współpracy ze
Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego
tel. 32 3248822, e-mail: promocja@orzesze.pl .
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
NA NAZWĘ RONDA W ORZESZU
1. Imię………………………………………………………………………………
2. Nazwisko ……………………………………………………………………….
3. wiek …………………………………………………………………………….
4. Adres ……………………………………………………………………………
5. Telefon ………………………………………………………………………….
6. E-mail ……………………………………………………………………………
Oświadczam, że
- zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Konkursu na nazwę ronda w Orzeszu organizowanego przez Urząd
Miejski Orzesze,
- jestem autorem nadesłanej pracy w Konkursie na nazwę ronda oraz że praca ta nie narusza jakichkolwiek praw
osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa,
- wyrażam zgodę na przeniesienie na Urząd Miejski Orzesze praw autorskich majątkowych do pracy zgłoszonej
na Konkurs na nazwę ronda,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) przez organizatora konkursu
do celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem, w tym
na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.
………………………………………………
miejscowość i data

………………………………

czytelny podpis autora

Nazwa ronda:
skrzyżowanie dróg powiatowych i gminnej nr P5302 i G520019 i P5319 tj. ul. św. Wawrzyńca, ul. Wiosny
Ludów i ul. Bukowina
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Uzasadnienie nazw ronda:
skrzyżowanie dróg powiatowych i gminnej nr P5302 i G520019 i P5319 tj. ul. św. Wawrzyńca, ul.
Wiosny Ludów i ul. Bukowina
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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