
KONKURS NA NAZWĘ MASKOTKI PROMOCYJNEJ MAŁOPOLSKIEJ 
WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

 
I. OPIS 

 
Organizatorem konkursu jest Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Krakowie, zwana dalej Małopolską Radą. 
 
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego imienia dla maskotki (sowy), która  
w założeniu jest maskotką promującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz będzie 
nawiązywała w sposób pozytywny do regionu Małopolski. Maskotka ma za zadanie 
popularyzować bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  
 
Konkurs ma charakter otwarty. Nie przewiduje się wyodrębniania kategorii w oparciu  
o wiek uczestnika konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie polegające 
na  przesłaniu propozycji imienia do Małopolskiej Rady poprzez oficjalny profil facebookowy 
Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 
https://www.facebook.com/MWRBRD, pod postem konkursowym. Udział w konkursie jest 
bezpłatny i dobrowolny.  
 
Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie zawiera Regulamin 
Konkursu udostępniony na stronie internetowej Małopolskiej Wojewódzkiej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego www.brd.malopolska.pl. 
 
Konkurs rozpoczyna się 16 sierpnia 2021 roku, od chwili zamieszczenia posta 
konkursowego na oficjalnej stronie facebook Małopolskiej Wojewódzkiej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a kończy się  27 sierpnia 2021 r o godzinie 23:59. 
 
Nagrody: Autor zwycięskiego imienia maskotki otrzyma nagrodę - wyjątkowy zestaw 
materiałów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i dorosłych wraz z maskotką sową. 
 
II.REGULAMIN KONKURSU 
 
1. Organizator konkursu: 

• Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie,  
adres do korespondencji: ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków. 

 
2. Cel konkursu: 

• Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, budzącego pozytywne emocje, 
oryginalnego imienia maskotki, która w założeniu jest maskotką przeznaczoną dla 
dzieci, promującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Maskotka ma za zadanie 
popularyzować bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz nawiązywać do regionu 
Małopolski. Niedopuszczalne są propozycje nazw maskotki, które powszechnie 
uznawane są za obraźliwe. W przypadku zgłaszania obraźliwych nazw w takim 
wypadku organizator uprawniony jest do wykluczenia ich autorów z udziału w 
konkursie. 

 
 
 



 
3. Forma konkursu: 

• W konkursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poprawą stanu 
bezpieczeństwa na małopolskich drogach, każdy kto posiada swój profil facebookowy 
może zaproponować imię oraz zagłosować na wybraną propozycję.  

• Konkurs jest zorganizowany jako jednoetapowy. W sytuacji, gdy będą  dwa różne 
zgłoszenia z taką samą liczbą polubień (like) przewiduje się tzw. dogrywkę – ponowne 
głosowanie już tylko na te dwie propozycje. 

• Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu: 

• Przedmiotem konkursu jest stworzenie oryginalnego imienia maskotki promocyjnej, 
oddającej charakter małopolski  oraz bezpośrednio nawiązującego do tematyki 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dniu rozpoczęcia konkursu, post 
konkursowy będzie zawierał zdjęcie przedstawiające maskotkę – sowę.  

• Konkurs rozpoczyna się 16 sierpnia 2021 roku, od chwili zamieszczenia posta 
konkursowego na oficjalnej stronie facebook Małopolskiej Wojewódzkiej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a kończy się  27 sierpnia 2021 r o godzinie 23:59. 

 
5. Zakres szczegółowy opracowania pracy konkursowej: 
1.  Konkurs ma charakter otwarty. 
2. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 propozycji imion w odrębnych 
komentarzach. Wszystkie powinny znajdować się tylko i wyłącznie pod głównym postem 
konkursowym. Polubienia (like) z poszczególnych komentarzy zamieszczonych propozycji 
imienia  nie sumują się na rzecz danej osoby. 
3. Uczestnikom konkursu nie przysługują z tytułu propozycji oraz ich przekazania 
Organizatorom konkursu żadne roszczenia majątkowe, w tym odszkodowawcze względem 
Organizatora.  
4.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 
 
6. Kryteria wyboru: 
1. Propozycja imienia z największą ilością polubień (like) na profilu będzie zwycięzcą 

konkursu. Do polubień (like) zaliczają się wszystkie reakcje na profilu za wyjątkiem 
negatywnych („przykro mi”, „wrr”).  Do polubień (like) nie wliczają się również 
komentarze pod danym postem. 

2. Ilość polubień (like) jest zliczana w terminie konkursu, najpóźniej do 27 sierpnia 2021 roku 
do godziny 23:59.  

3. Nadesłanie propozycji imienia maskotki oznacza akceptację warunków Konkursu i 
regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury Konkursu. Decyzje Jury są 
ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

4. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy w przypadku kiedy propozycja 
imienia nie odzwierciedla przesłania: nie identyfikuje w sposób pozytywny z małopolską 
oraz tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 
  
7.  Sposób podania do publicznej wiadomości wyników rozstrzygnięcia konkursu: 
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 31 sierpnia 2021 r. na oficjalnym  profilu 
facebookowym Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  



2. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wynikach drogą elektroniczną. Warunkiem 
odbioru nagrody będzie podanie przez laureata danych umożliwiających jej wysyłkę, w 
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. W sytuacji zaś odmowy podania danych, nagroda 
przepada. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy konkursu do 7 dni od otrzymania adresu 
umożliwiającego jej wysyłkę.  
 
 
8. Unieważnienie konkursu: 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź przerwania konkursu  
w przypadku, gdy:  
1. nie wpłynie żadna praca konkursowa,  
2. wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków Regulaminu.  
 
9. Prawa autorskie: 
1. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie propozycji 
konkursowej oraz jego propozycja konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani 
obowiązujących przepisów prawa. 
 2. Z chwilą wyłonienia zwycięzcy konkursu, laureat konkursu przenosi na organizatora 
nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie prawa 
majątkowe i  zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych.   
3. Z chwilą zgłoszenia propozycji nazwy maskotki, uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tej 
nazwy przez organizatora, w tym dla celów konkursowych.  
4. Poprzez zgłoszenie do konkursu, autor zwycięskiej nazwy wyraża zgodę na bezpłatne 
publikowanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku w materiałach 
informacyjnych o konkursie oraz pokonkursowych kampaniach.  
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji nazwy w celu jej skutecznego 
wykorzystania.  
6. Po zakończeniu konkursu uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z 
jakichkolwiek tytułów w stosunku do organizatora bądź osób trzecich, które nabyły prawa 
majątkowe do nazwy. 
 
 
10. Postanowienia końcowe: 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 
niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.  
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście 
przez zgłaszającego.  
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
4. Przystępując do konkursu, uczestnik zezwala organizatorowi na przetwarzanie jego danych 
osobowych podanych dobrowolnie przy przesłaniu propozycji nazwy.  
5. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Małopolska Wojewódzka Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie. Dane osobowe przetwarzane są tylko na 
potrzeby udziału w konkursie. 
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 


