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Konkurs na imiona dla pary sokołów – MEC Koszalin 

REGULAMIN 

 

I. WARUNKI OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: 

a) I etap – przesyłanie propozycji imion dla samca oraz samicy poprzez formularz umieszczony 

na stronie MEC Koszalin www.meckoszalin.pl; 

b) II etap – wybór imienia w drodze głosowania poprzez formularz umieszczony na stronie  

MEC Koszalin www.meckoszalin.pl 

3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą 

 w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 

 z późn. zm.). 

4. W trakcie trwania konkursu treść regulaminu konkursu będzie dostępna na stronie MEC 

Koszalin www.meckoszalin.pl  

5. Udział w konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs podzielony na dwa etapy: 

a) I etap – przyjmowanie propozycji imion 

 Propozycje imion przyjmowane są tylko poprzez formularz umieszczony na stronie MEC 

Koszalin www.meckoszalin.pl 

 Termin przyjmowania propozycji imion mija 15 kwietnia 2021 r. o godz. 23:59 

b) II etap – głosowanie na zgłoszone imiona przez internautów 

 Głosowanie rozpocznie się 19 kwietnia 2021 r. 

 Głosowanie odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie MEC Koszalin 

www.meckoszalin.pl  

 Głosowanie kończy się 29 kwietnia 2021 r. o godz. 23:59 

2. Każde zgłoszenie wysłane w innym terminie, niż określonym w ust. II. pkt 1 nie będzie brane 

pod uwagę. 

3. Spośród zgłoszeń przesłanych w I etapie konkursu organizator wybiera 10 propozycji imienia 

dla samca oraz 10 propozycji imienia dla samicy, które zakwalifikowane zostaną do II etapu. 

4. Ogłoszenie zwycięskiego imienia dla samca oraz imienia dla samicy, na które internauci oddali 

najwięcej głosów, nastąpi najpóźniej 5 maja 2021 r. poprzez ogłoszenie zamieszczone na 

stronie MEC Koszalin www.meckoszalin.pl 
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III. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

 

IV. CEL I ZASADY KONKURSU 

1. Celem konkursu jest nadanie imienia dla samca oraz dla samicy sokoła wędrownego, 

zasiedlających gniazdo na kominie ciepłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Słowiańskiej 

w Koszalinie. 

2. Konkurs odbywać się będzie etapami zgodnie z ust. II pkt 1. 

3. W trakcie trwania II etapu konkursu, formularz konkursowy do głosowania będzie dostępny na 

stronie MEC Koszalin www.meckoszalin.pl 

4. W II etapie konkursu, z jednego komputera (adresu IP), można oddać nie więcej niż jeden 

głos dziennie na imię dla samca oraz na imię dla samicy.  

5. Wyłącza się z konkursu zwycięskie imiona z poprzednich edycji konkursów przeprowadzanych 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKÓŁ" oraz podmioty z nim współpracujące, 

zawarte w załączniku nr 1 „Wykaz zwycięskich imion”. 

6. Każdy z uczestników może wysłać jedno zgłoszenie obejmujące po jednym imieniu dla samca 

oraz dla samicy.  

7. Przy zgłoszeniu takiego samego imienia przez kilka osób, brane pod uwagę będzie zgłoszenie 

osoby, która jako pierwsza przesłała propozycję imienia. Pozostali zgłaszający to imię zostaną 

poinformowani mailowo o tym fakcie przez organizatora i będą mieli możliwość zgłoszenia 

innej propozycji. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu zgłoszenia, co do którego 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub 

obowiązujące prawo. O wykluczeniu zgłoszenia z konkursu organizator powiadomi mailowo 

uczestnika konkursu. 

9. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy MEC Koszalin. 

10. Majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego imienia przypadają organizatorowi konkursu. 

 

V. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie  

z siedzibą w Koszalinie, ul. Łużycka 25A. 

2. Inspektorem ochrony danych w MEC Koszalin jest Mirosław Sikora, email: 

miroslaw.sikora@meckoszalin.pl, tel. 94 347 45 80. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z ogłoszonym konkursem. 

4. Zakres przetwarzanych danych będzie następujący: imię uczestnika, adres e-mail. W przypadku 

osób nagrodzonych, będą to dodatkowo: nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu. 

http://www.meckoszalin.pl/
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5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, po czym niezwłocznie 

zostaną trwale usunięte. 

6. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Uczestnik konkursu posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji konkursu. 

 

VI. NAGRODY 

1. Organizator przewiduje nagrody. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. 

 

VII. WYDAWANIE NAGRÓD I REKLAMACJE 

1. Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem 

Poczty Polskiej. 

2. Przed odbiorem nagrody zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór nagrody  

i określić sposób jej odbioru w ciągu 7 dni od momentu otrzymania powiadomienia  

o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

 

VIII. INNE POSTANOWIENIA 

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania konkursu wynikających z nadużyć 

ze strony uczestnika, w tym w szczególności złamania przez uczestnika zasad regulaminu 

konkursu, organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego uczestnika z konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian regulaminu konkursu  

z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie 

sytuacji jego uczestników. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla organizatora konkursu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw. 

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu. 

 

Załączniki: 

1) Wykaz zwycięskich imion 


