
 

 

Regulamin Konkursu „Nowy przydomek Księcia” 

 

Książę Bolesław V nadał Bochni akt lokacyjny 27 lutego 1253 roku. Pomimo licznych zalet otrzymał 

on przydomek „Wstydliwy”, który wedle kronikarzy, zawdzięczał Bolesław skromności obyczajów  

i ślubom czystości, które złożył wraz z żoną. 

 

1. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 767. rocznicy Lokacji Miasta Bochni.  

2. Organizatorem konkursu jest Wydział Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia. 

3. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 

4. Praca konkursowa powinna mieć formę pisemną o zawartości merytorycznej i parametrach 

technicznych opisanych poniżej: 

Zgodnie z tytułem konkursu „Nowy przydomek Księcia” praca konkursowa powinna zawierać 

nową propozycję przydomku Księcia Bolesława V wraz z jego pisemnym uzasadnieniem, które 

nie może być krótsze niż 1253 znaki. Proponowany przydomek powinien odwoływać się do 

prawd historycznych i dodatkowo może prezentować wyobrażenia autora na temat życia Księcia 

Bolesława V. 

5. Praca konkursowa powinna zostać́ wydrukowana na papierze formatu A4 i może być wzbogacona 

autorską formą graficzną. 

6. Autorem pracy nie może być́ zespół osób.  

7. Jeden uczestnik może przesłać́ tylko jedną pracę konkursową zawierającą propozycję jednego 

przydomku oraz jego uzasadnienie. W przypadku przesłania większej ilości prac konkursowych 

ocenie zostanie poddane zgłoszenie przesłane jako pierwsze. 

8. Zgłaszając się̨ do konkursu jego uczestnik oświadcza, iż̇ przysługują̨ mu wyłączne  

i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy. W przypadku sprzeczności tego 

oświadczenia z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązuje się̨ do wyłącznego  

i całkowitego naprawienia wszelkich szkód i prawnie uzasadnionych roszczeń́ powstałych z tego 

tytułu. 

9. Zgłoszenie do Konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a także nie 

stanowi podstawy roszczeń́ względem Organizatora o zawarcie umowy ani innych roszczeń́ 

odszkodowawczych w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy. 

10. Podpisaną kartę uczestnictwa zawierającą pracę konkursową należy dostarczyć  

w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2020 r. do godz. 12:00 na adres Organizatora (Urząd 

Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia lub na adres e-mail: 

promocja@um.bochnia.pl) 

11. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do Organizatora konkursu. 

12. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na prezentowanie jego pracy oraz nieodpłatne 

publikowanie w materiałach, stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

Organizatora konkursu. 

13. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora (www.bochnia.eu)  

6 marca 2020 r.   

14. Nagrodą w konkursie jest pięć dwuosobowych biletów na koncert Grażyny Łobaszewskiej, który 

odbędzie się 7 marca 2020 r. o godz. 19:00 w Oratorium św. Kingi w Bochni.  

 

 

Kontakt z Organizatorem: 

Wydział promocji i Rozwoju Miasta promocja@um.bochnia.pl 

tel. 14 61 49 151/153 

Urząd Miasta Bochnia 

ul. Kazimierza Wielkiego 2 

32-700 Bochnia 


