
Regulamin konkursu „Nazwa dla Klubu”  
organizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu 

 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem konkursu: „Nazwa dla Klubu” (zwanego w dalszej części Regulaminu 
„Konkursem”) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu  
z siedzibą w Poznaniu na osiedlu Piastowskim 16 (zwana w dalszej części Regulaminu  
„Organizatorem” lub „Spółdzielnią”). 

2. Celem konkursu jest ustalenie nazwy dla klubu osiedlowego znajdującego się na  
os. Rusa 25. Założeniem organizatora konkursu jest to, by nazwa klubu oddawała 
charakter jego przeznaczenia.  

3. Klub Osiedlowy na os Rusa 25, to jedna z 4 placówek (trzy pozostałe to: Klub ,,Olimp” -
salka fitness - os. Rusa 67, Klub Dziecięcy ,,Skrzat” – os. Rusa 79, Klub Seniora 
,,Brzozy”– os. Rusa 110) funkcjonujących  na terenie os. Rusa w ramach działalności 
kulturalnej SM ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu. 

4. Klub ten powstał z myślą o promowaniu prozdrowotnych form aktywności fizycznej.  
Przeznaczony jest dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie i sylwetkę. Zajęcia 
sportowe prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora oraz fizjoterapeutę.   
W Klubie można również prowadzić szkolenia, warsztaty, bądź zajęcia edukacyjne.  
W okresie ferii letnich i zimowych odbywają się w nim  są półkolonie dla dzieci. 

5. Czas trwania konkursu: do 25.10.2019 r. 
6. Regulamin konkursu („Regulamin") stanowi podstawę organizowania Konkursu  

oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

 

§ 2 Uczestnictwo w konkursie i zasady konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby 
pełnoletnie  mieszkające na terenie województwa wielkopolskiego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie kuponu konkursowego 
zamieszczonego w „Gazecie Ratajskiej” nr 9/2019 poprzez podanie w nim 
maksymalnie dwóch propozycji na nazwę Klubu na os. Rusa 25.   

3. Każda propozycja powinna zawierać imię i nazwisko autora, dane adresowe i numer 
telefonu. 

4. Każdy uczestnik może wypełnić tylko 1 kupon konkursowy. 
5. Kupony konkursowe należy dostarczyć  do dowolnego  Domu Kultury (lista poniżej), 

Kierownictwa Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej 
(os. Armii Krajowej 101) lub Kierownictwa Osiedla Rusa (os. Rusa 54) w godz.7:00-
17:00 (pon. i czw.) lub w godz. 7:00-15:00 (wt., śr., pt.). 

 DK „Na Skarpie”: os. Piastowskie 104, pon.-pt. w godz. 15.00-20.00; 

 DK „Jagiellonka”: os. Jagiellońskie 120 b, pon.-czw.: 14.00-19.00, pt. 10.00-15.00; 

 Klub „Cybinka”: ul. Warszawska 93/95, pon.-pt. w godz. 16.00-20.00; 



 DK „Orle Gniazdo”: os. Lecha 43, pon.-pt. w godz. 15.00-20.00; 

 DK „Jubilat”, os. Tysiąclecia 30, pon.-pt. w godz. 16.00-18.00; 

 DK „Polan Sto”: os. Polan 100, pon.-pt. w godz. 16.00-20.00; 

 DK ,,Na Pięterku”: os. Orła Białego 5, pon.-pt. w godz. 15.00-20.00. 
 

6. Zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę, jeśli nie będzie zgodne z Regulaminem, będzie 
obraźliwe dla osób trzecich, będzie przedstawiało treści wulgarne, opisujące przemoc, 
elementy niezgodne z prawem oraz inne elementy uznane za powszechnie 
niedozwolone. 

7. W przypadku, gdy propozycje nazw będą się powtarzać, o wyborze zwycięzcy 
zdecyduje losowanie.   

8. Poprzez wypełnienie kuponu konkursowego Uczestnik Konkursu upoważnia 
Organizatora do przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu. 

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Pracownikiem, 
w rozumieniu Regulaminu, jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora  
na podstawie umowy o pracę, jak również osoba współpracująca z Organizatorem  
na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych.  

10. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

 

§ 3 Wyłonienie Zwycięzców i przyznanie nagród 

1. Spośród Uczestników, w terminie do 14 dni od zakończeniu Konkursu, Jury 
Organizatora wybierze nazwę dla Klubu, którą uzna za najlepszą  
i nagrodzi jej autora. O wynikach konkursu Organizator poinformuje uczestników na 
swojej stronie www oraz na fanpage’u na Facebooku. 

2. Propozycje nazwy dla Klubu na os. Rusa 25 będą oceniane przez Jury Organizatora, 
które składać się będzie z trzech osób wyznaczonych przez Organizatora.  

3. Nagroda zostanie wręczona w czasie i miejscu określonym w późniejszym terminie 
przez Organizatora. 

4. Jury przyzna nagrodę w postaci karnetu wstępu w sezonie 2019/2020 na dowolne 
zajęcia z oferty ratajskich Domów Kultury lub bilety wstępu na wydarzenia kulturalne 
odbywające się w dowolnym terminie w ramach działalności kulturalnej prowadzonej 
przez SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.  

5. W celu otrzymania nagrody Zwycięzca w ciągu 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia 
wyników i powiadomienia go telefonicznie o wyniku konkursu, zobowiązany jest 
osobiście odebrać nagrodę w siedzibie Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pok. 119). 

6. Pisemne potwierdzenie odbioru nagrody stanowić będzie jednocześnie protokół 
przekazania nagrody Zwycięzcy. 

 

 

 



§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu mogą  
na podstawie decyzji Organizatora zostać zdyskwalifikowani, przy czym Organizator 
zastrzega sobie prawo do nieinformowania Uczestnika o podjętej decyzji. 
Dyskwalifikacja nie wymaga uzasadnienia.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, 
bez konieczności poinformowania Uczestników. W przypadku zawieszenia  
lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem 
Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo 
żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału w Konkursie. Powyższe zastrzeżenie nie 
dotyczy Uczestników, którzy spełnili warunki do otrzymania nagrody przed dniem 
zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu. Nagrody zostaną przyznane 
zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w dniu zawieszenia lub zaprzestania 
organizacji Konkursu. 

3. Organizatorowi będą przysługiwać na wyłączność wszelkie prawa do wybranej Nazwy 
dla Klubu na os. Rusa 25.  

 


