REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Woda wokół nas”

Organizator:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej
Patronat:
Prezydent Miasta Skierniewice
Krzysztof Jażdżyk
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§1
INFORMACJE WSTĘPNE
Organizatorem konkursu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.,
Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000153424, NIP: 836-13-28625, REGON: 750051152, kapitał zakładowy w wysokości 55 833 000,00 zł.
Konkurs jest organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa
Jażdżyka.
Konkurs ma na celu:
3.1. Promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci.
3.2. Zainteresowanie tematyką oszczędzania wody oraz jej wartości dla życia człowieka,
zwierząt i roślin.
3.3. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest: Renata Zegarek- tel.
46 833 38 08 wew. 36, e-mail: r.zegarek@wodkan-skierniewice.com.pl
§2
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE- WARUNKI UCZESTNICTWA
W KONKURSIE
Konkurs jest adresowany do uczniów przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych
z terenu miasta Skierniewice.
Konkurs obejmuje wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu.
Technika wykonania prac dowolna.
Wymagany format: A4 lub A3.
Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i zbiorowych.
Do każdej pracy plastycznej odpowiadającej wymogom niniejszego Regulaminu należy
dołączyć:
6.1. oświadczenie zgody na uczestnictwo w Konkursie i związane z tym przetwarzanie
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku podpisane przez rodzica (opiekuna
prawnego).
6.2. Podpisaną Informację na temat danych osobowych i ich przetwarzania.
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7. Brak zgody podpisanej przez rodzica(opiekuna prawnego) jest równoznaczny
z niedopuszczeniem do udziału w Konkursie.
8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.
9. Prace, których tematyka w opinii Organizatora narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje
nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
10. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa
i adres szkoły, klasa, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy. Informacje te należy umieścić
na odwrocie pracy.
11. Prace można przesłać lub dostarczyć do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN
sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, godz. pracy: pon.-pt. 7.00 – 15.00
z dopiskiem Konkurs plastyczny.
12. Prace nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą udziału
w Konkursie.
13. Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom.
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§3
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości.
Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez
wszystkich członków Komisji Konkursowej.
Kryteria oceny prac konkursowych:
4.1. Zgodność pracy z tematyką konkursu.
4.2. Oryginalny sposób interpretacji tematu.
4.3. Ogólne wrażenia estetyczne oraz wrażliwość plastyczna.
4.4. Pomysłowość i dbałość o szczegóły.
Prace niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą oceniane.
Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej ilości
głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. Decyzje Komisji Konkursowej są
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2021r.
Powyższa informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną oraz telefonicznie do
sekretariatów przedszkoli i szkół, których uczestnicy zostali Laureatami.
Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji wyłącznie przedszkolom
oraz szkołom, których dzieci otrzymały nagrody.

§4
TERMINY OGŁOSZENIA I PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Terminarz konkursu plastycznego:
1. Ogłoszenie konkursu: 22.03.2021 r.
2. Składanie prac: 22.03.2021 r- 12.04.2021 r. W przypadku prac przesłanych drogą
pocztową decyduje data stempla pocztowego (liczy się nadanie przesyłki na poczcie do dnia
12.04.2021 r).
3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2021r.
§5
2

NAGRODY
1. Organizator przewiduje przyznanie 3 równorzędnych nagród w postaci bonów 100 zł
każdy do zrealizowania w sieci sklepów EMPIK.
2. Przyznane zostaną również wyróżnienia. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają zestawy
upominków firmowych.
3. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają dodatkowo pamiątkowe dyplomy.
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§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WARUNKI OGÓLNE
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, rodziców/opiekunów
prawnych uczestników konkursu, pozyskanych w związku z konkursem jest Organizator.
Z administratorem można skontaktować się w formie elektronicznej na adres:
iod@wodkan-skierniewice.com.pl
Rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu celem wzięcia udziału w konkursie
wyrażają w karcie zgłoszenia zgodę/zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych uczestników konkursu w celu realizacji konkursu oraz w przypadku wygrania
nagrody na to, by dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, nazwy przedszkola oraz
wizerunku uczestnika zostały utrwalone i rozpowszechnione w celach dokumentacyjnych
oraz promocyjnych związanych z konkursem i Organizatorem (w szczególności: na stronie
internetowej Organizatora konkursu, na wystawie pokonkursowej, w materiałach
promocyjnych dotyczących Konkursu, w tym w publikacjach wydawniczych Organizatora
oraz w innych środkach masowego przekazu, w tym w mediach społecznościowych).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu,
rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu przetwarzanych w celu realizacji
konkursu jest zgoda (za uczestnika konkursu udziela jej rodzic/opiekun prawny).
Jednocześnie Organizator będzie przetwarzał te dane w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami związanymi z konkursem, co jest tzw. prawnie uzasadnionym interesem
Organizatora.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody/zgód będą przechowywane przez
Organizatora przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz realizacji celów
promocyjnych Organizatora (w przypadku wygrania nagród) nie dłużej jednak niż do czasu
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów Organizatora będą przetwarzane do czasu uwzględnienia
sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń. Po ustaniu wyżej
opisanych okresów dane zostaną trwale usunięte.
Każdy z uczestników, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny oraz rodzic/opiekun
prawny mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wycofania w
dowolnym momencie wyrażonej zgody (przy czym wycofanie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem).
Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.
Koszty przygotowania pracy oraz jej wysyłki, ponoszą osoby zgłaszające ją do konkursu.
Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż
praca nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności nie narusza ich majątkowych
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i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich określonych powyżej, zgłaszający pracę,
jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zrekompensuje Organizatorom koszty
poniesione z tego tytułu.
9. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.).
§7
PUBLIKACJA PRAC
1. Relacja z Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie
internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora. Mogą również zostać
opublikowane w prasie lub innych mediach.
2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne
przeniesienie na rzecz Organizatora Konkursu majątkowych praw autorskich do tej pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), bez ograniczenia w czasie, na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczególności:
2.1. a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne
prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;
2.2. b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej
liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;
2.3. c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej
sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;
2.4. d) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik
przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy
konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy
konkursowej.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu
w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym
momencie, bez podawania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw
nabytych przez Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje
Organizator.
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