
 

Zarządzenie  Nr 27/2021 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 08 listopada 2021 roku 

 

 

w sprawie organizacji  konkursu na imię dla maskotki klubu Sokół Serock przez Serockie 

Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

 

 

Na podstawie art. 201  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), oraz § 10 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 2019 r. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku, przy ul. Rynek 21, zarządzam, co 

następuje 
 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Serocku otworzy w dniu 9 listopada 2021 r. konkurs pn. „Konkurs na imię maskotki klubu 

Sokół Serock”.  

2. Regulamin konkursu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.   

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

  

 

 

 

      

 

         Prezes Zarządu 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2021 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
z dnia 08 listopada 2021 roku 

Regulamin konkursu na imię maskotki klubu Sokół Serock 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Organizatorem konkursu na imię maskotki klubu Sokół Serock zwanego dalej ,,Konkursem” 

jest spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. zwana dalej ,,Organizatorem”. 

§2 

a) Celem Konkursu jest wybranie 3 propozycji imienia maskotki klubu Sokół Serock. 

Wybrane propozycje zostaną̨ poddane pod głosowanie drogą internetową, następnie 

komisja konkursowa wybierze zwycięzcę.  

b) Konkurs składa się z II tur. 

I tura składa się z 2 progów czasowych: 

1. od 09.11.2021r. do 20.11.2021r. składanie propozycji imienia maskotki klubu Sokół 

Serock poprzez załączoną Kartę zgłoszenia 

2.  do 22.11.2021r. wybór przez Komisję Konkursową 3 imion do głosowania 

internetowego na FB. 

II tura składa się z 2 progów czasowych: 

1.od 22.11.2021 – 27.11.2021r. internetowe głosowanie na wybrane 3 imiona, 

2. do 29.11.2021r. wyłonienie zwycięzcy przez Komisję Konkursową.  

II. WARUNKI KONKURSU 

§3 

Konkurs rozpoczyna się dnia 09.11.2021 r. o godzinie 08:00 i trwa do dnia 29.11.2021 r. do 

godziny  24:00. 

§4 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które do dnia 29.11.2021 do godz. 24.00 

wyślą na adres mailowy a.sieminska@sis.serock.pl propozycję − imienia 

maskotki klubu Sokół Serock wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia stanowiącą 

załącznik do regulaminu. Każda osoba może nadsyłać nieograniczoną liczbę 

propozycji. 

mailto:a.sieminska@sis.serock.pl


 

2. Niepełnoletni uczestnicy Konkursu muszą posiadać pisemną zgodę̨ rodzica lub 

opiekuna (obecną na Karcie zgłoszenia). 

§5 

1. Zgłoszenia, które wpłyną̨ do Organizatora po wyznaczonym terminie nie będą̨ 

rozpatrywane. Liczy się̨ data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego  

z przyczyn od niego niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych. 

3. Organizator nie będzie dokonywać́ weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. 

Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach. 

4. Nazwy niewykorzystane zostaną̨ zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane przez 

Organizatora. 

§6 

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu. 

§7 

1. W Konkursie wezmą udział tylko kompletne zgłoszenia, w szczególności zawierające 

oświadczenie o przekazaniu pełni praw autorskich na rzecz Organizatora i zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji i ogłoszenia wyników konkursu. 

2. Uznaje się, że zgłoszenie imienia jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez 

uczestnika, że jest on autorem zarówno zgłoszonego imienia, posiada do niej wszelkie 

prawa autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub faktyczne do 

posługiwania się imieniem. W przypadku gdyby oświadczenie uczestnika okazało się 

niezgodne z prawdą zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz 

naprawić wszelkie spowodowane tym szkody. 

§8 

1. Ocen propozycji imienia maskotki klubu Sokół Serock będzie dokonywać Komisja 

Konkursowa 

2. Komisja Konkursowa w składzie: 

a) Prezes Zarządu Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. z o.o., 

b) Prezes Zarządu KS Sokół Serock, 

c) Trener Akademii Piłkarskiej Klubu Sokół Serock – wybrany przez grono trenerów,  

d) Zwycięzca konkursu ogłoszonego na FB w dn. 19.06.2021, 

e) Głos Kibica w postaci największej ilości  oddanych głosów zdeklarowanych na FB 

na jedno z imion(jako 1 głos). Imiona  drugie i trzecie  w tym kryterium nie 

otrzymają  głosu.  

3. W przypadku, gdy wybraną przez Komisję Konkursową propozycję imienia dla maskotki  

przedstawi więcej niż jedna osoba, decyduje data i godzina wpływu proponowanej nazwy, 

a w wypadku tej samej daty zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania. 



 

4. Na jednej Karcie zgłoszenia może zostać przesłana jedna propozycja imienia maskotki. W 

przypadku wpisania większej ilości Organizator będzie brał pod uwagę tylko pierwszą z 

nich. 

§9 

Uczestnik Konkursu w przypadku wybrania przez Komisję Konkursową proponowanej przez 

niego nazwy przekazuje wszelkie prawa autorskie dotyczące wykorzystywania imienia na 

wszelkich polach eksploatacji. 

§10 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców i odwołania 

konkursu w każdym czasie. 

§11 

1.  Komisja Konkursowa dokona wyboru 3 imion do II tury konkursu 

 III. NAGRODA 

§11 

1. Uczestnik, którego imię zostanie wybrane dla maskotki otrzyma bon zakupowy o wartości 

300 zł. oraz gadżety o wartości do 100 zł. 

2. Pozostali uczestnicy, których imiona zostaną wytypowane przez Komisję Konkursową (2) 

do internetowego głosowania otrzymają̨ nagrody w postaci gadżetów klubu Sokół Serock 

i SIS Sp.z o.o. o wartości do 100 zł. 

3. Z chwilą podsumowania wyników konkursu i ustalenia Uczestnika, którego imię zostało 

wybrane dla maskotki na spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.  przechodzą 

nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do imienia maskotki na wszelkich polach 

eksploatacji  

  §12 

Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Konkursową, która zostanie wybrana przez 

Organizatora. Organizator w każdym momencie może dokonywać zmian w składzie komisji. 

§13 

Komisja konkursowa do dnia 22.11.2021 przedstawi 3 wybrane propozycje imion. Decyzja 

Komisji jest ostateczna. Propozycje następnie zostaną poddane pod głosowanie drogą 

internetową które potrwa do 27.11.2021r. Oficjalne wyniki konkursu zostaną podane do 

publicznej wiadomości w dniu 29.11.2021 poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej 

Organizatora www.sis.serock.pl oraz na FB. 

§14 

http://www.sis.serock.pl/


 

Nagroda główna oraz nagrody dodatkowe nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe, 

ani na równowartość pieniężną. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§15 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

związanych z przeprowadzeniem konkursu. 

Administratorem danych jest Organizator. Dane przetwarzane są w celu realizacji konkursu. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane 

nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. 

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych 

oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Szczegółowe informacje 

dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności 

dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora. 

§16 

Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych 

podanie danych jest dobrowolne, a uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do 

danych i ich poprawiania. 

§17 

Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości 

zamieszkania na stronie internetowej Organizatora www.sis.serock.pl oraz we wszelkich 

informacjach prasowych przekazywanych do środków masowego przekazu. 

§18 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

§19 

Ewentualne spory odnoszące się do i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez 

Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne. 

 

 

 

http://www.sis.serock.pl/


 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA * 

 

Oświadczam, że z chwilą podsumowania wyników konkursu i wyłonienia mnie, jako 

zwycięzcy przenoszę nieodpłatnie spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe autorskie prawa 

do imienia maskotki klubu Sokół Serock na wszelkich polach eksploatacji  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zebranych przez Serockie 

Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

Formularz zgłoszeniowy 

Imię i nazwisko uczestnika 

oraz wiek w przypadku uczestnika 

niepełnoletniego 

 

Nr telefonu/adres e-mail  

 

Proponowana nazwa maskotki  

 

Uczestnik pełnoletni Tak /nie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… 

w konkursie na imię maskotki klubu Sokół Serock organizowanego przez Serockie Inwestycje 

Samorządowe Sp. z o.o. 

                           

               ………………………………… 

Data i podpis opiekuna 

 

*  w przypadku składania wniosku elektronicznie karta musi być podpisana profilem 

zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. 
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