


Regulamin 
konkursu plastycznego pt.:

„Skąd się bierze woda w kranie.”

§1 Informacje ogólne.

1. Organizatorem  konkursu jest  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o., ul. Miłosławska 8,

62-300  Września,  zarejestrowane  pod  numerem  0000215661,  w  rejestrze  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru

Sądowego, identyfikujące się numerem REGON: 630196722, NIP: 789-00-09-517, zwane dalej „Organizatorem.”

2.  Uczestnictwo w Konkursie  jest  równoznaczne z akceptacją  postanowień Regulaminu,  a  Uczestnicy Konkursu są

zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

3. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy  z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.

2094).

§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie.

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas od I do III, szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Września, zwanych

dalej „Uczestnikami”. Uczestnik może brać udział w Konkursie, za zgodą swojego opiekuna prawnego.

2. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.

3. Celem konkursu jest:

a) kształtowanie wyobraźni Uczestników poprzez prace plastyczne, 

b) zainteresowanie Uczestników infrastrukturą Wrześni (wieża ciśnień) i procesem wydobycia/produkcji wody,

c) popularyzowanie wśród Uczestników tematyki wydobycia, uzdatniania i dostarczania wody,

d) uwrażliwienie Uczestników na wartość wody i gospodarowanie nią.

4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne i

odbywa się za zgodą opiekuna prawnego Uczestnika.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

6. Konkurs rozpocznie się 20 września 2021 r. i trwać będzie do 15 października 2021 r.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest:

a) stworzenie przez Uczestnika pracy plastycznej pod nazwą: „Skąd się bierze woda w kranie”, dowolną techniką, na

poziomym formacie A4 lub A3 i przedłożenie jej w miejscu i czasie wskazanym w Regulaminie,

b) zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości jego postanowień,

c)  przedłożenie przez Uczestnika pisemnego oświadczenia opiekuna prawnego,  którego treść stanowi załącznik do

Regulaminu.

8. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. 

9.  Prace  przekazane  na  konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej  niepublikowanymi,  nie

przedstawianymi w innych konkursach.

10. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

11. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: 

a) imię i nazwisko autora oraz klasę; 

b) nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu. 

12. Prace należy składać  od 20 września 2021 r.  do  15 października 2021 r.,  w biurze Obsługi Klienta (parter przy

ladzie), ul. Miłosławska 8, 62-300 Września.

13. Organizator powoła Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa składać się będzie z czterech osób: 2 przedstawicieli

Organizatora, 1 przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy Września i 1 przedstawiciela lokalnych mediów.  

§3 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Komisja Konkursowa obradować będzie 18 października 2021 r. w sali  konferencyjnej  Stacji  Uzdatniania Wody i

wyłoni 12 laureatów, których prace ozdobią kalendarz Organizatora na 2022 r.



2. Komisja Konkursowa nagrodzi prace, które w ocenie Komisji Konkursowej są najlepsze pod względem:

a) kreatywności i zaangażowania Uczestnika - pod tym kryterium oceniona zostanie ciekawość pracy konkursowej

oraz nakład pracy, jaką musiał wykonać Uczestnik w celu stworzenia pracy konkursowej,

b) estetyki wykonania,

c) zgodności pracy konkursowej z tematyką Konkursu,

d) samodzielności wykonania.

3.  Prace  niezgodne  z  regulaminem,  zniszczone,  niepodpisane,  bez  wymaganych  oświadczeń  opiekuna  prawnego

Uczestnika - nie będą brane pod uwagę. 

4.  Laureatom  konkursu  przyznane  zostaną  nagrody  rzeczowe.  Za  wygraną  nagrodę  nie  przysługuje  ekwiwalent

pieniężny. Uczestnik ani jego opiekun prawny, nie mogą żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. 

5.  Komisja  Konkursowa  ma  prawo  do  wytypowania  dodatkowych  nagród  rzeczowych,  jak  również  prawo  do

nieprzyznania nagród.

6.  Wyniki  Konkursu zostaną zamieszczone na stronie  internetowej Organizatora  www.  pwikwrzesnia.pl   oraz  na  jego

profilu w serwisie społecznościowym Facebook, dnia 19 października 2021 r.

7. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

8. Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu 22 października 2021 r. o godz. 10.00,  w sali konferencyjnej Stacji

Uzdatniania Wody we Wrześni, przy ul. Szosa Witkowsa 1k. 

9. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.

§4 Prawa autorskie

1. Opiekun prawny Uczestnika, zgłaszając jego udział w Konkursie potwierdza, iż złożona przez niego praca konkursowa

jest jego dziełem, do którego posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych.

2. Zgłaszając pracę konkursową, opiekun prawny Uczestnika upoważnia Organizatora do nieograniczonego w czasie

oraz  terytorialnie,  nieodpłatnego  korzystania  z  pracy  konkursowej  poprzez  jej  publikowanie  na  różnych  polach

eksploatacji,  szczególnie  na  stronie  internetowej  Organizatora  www.pwikwrzesnia.pl,  na  jego  profilu  w  serwisie

społecznościowym Facebook, a także do wykorzystania pracy Uczestnika do celów promocyjnych w formie nadruku na

materiałach reklamowych Organizatora oraz wyeksponowania jej w galerii, w siedzibie Organizatora.

3. Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie jego pracy konkursowej jako materiału publikowanego w

dowolnej liczbie różnych publikacji Organizatora i w dowolnym nakładzie.

4.  Prace  zgłoszone do  Konkursu  nie  będą zwracane  autorom.  Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne  z

nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac. 

§5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.

2.  Dane  osobowe  Uczestników  są  przetwarzane  przez  Organizatora  będącego  administratorem  przetwarzanych  w

ramach Konkursu danych osobowych.

3.  Wyrażenie  zgody  przez  opiekuna  prawnego  Uczestnika,  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  w  celu

uczestnictwa w Konkursie, jest dobrowolne. Jest jednak ono niezbędne, aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie

oraz otrzymać nagrodę.

4. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom, którym Organizator zleca wykonanie czynności przy

organizacji konkursu, w szczególności tym, które objęły patronat honorowy i medialny nad Konkursem.

5.  Opiekun  prawny  Uczestnika  konkursu  wyraża  zgodę  na  sporządzanie  zdjęć  przez  Organizatora  oraz  patronów
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medialnych podczas wręczania nagród, a także na ich wykorzystanie i upublicznienie w celach sprawozdawczych

podsumowujących konkurs.

§6 Uprawnienia Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu,

d) zmiany Regulaminu, w sytuacji, gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych od Organizatora.

2. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie ze skutkiem natychmiastowym, jak

również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe dane i/lub działał

niezgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu.

§7 Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy  Regulamin  dostępny  będzie  w  siedzibie  Organizatora,  na  stronie  internetowej  Organizatora

www.  pwikwrzesnia.pl   oraz na jego profilu  w serwisie  społecznościowym Facebook.  Zostanie  też dostarczony przez

Organizatora do szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Września.

2.  Organizator  poinformuje  szkoły  nagrodzonych  uczniów,  osobnym pismem lub  telefonicznie  o  miejscu  i  godzinie

uroczystego rozdania nagród.

3. Sprawy organizacyjne konkursu ze strony Organizatora prowadzi Dział Obsługi Klienta - nr tel: 61 436 05 47, wew.

119 lub 131.
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Załącznik do Regulaminu konkursu plastycznego pn.: „Skąd się bierze woda w kranie.”

Września, dnia …………………………………

……………………………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna prawnego Uczestnika)

……………………………………………………………….
(nr telefonu kontaktowego opiekuna prawnego Uczestnika)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam,  że  jestem opiekunem prawnym Uczestnika  konkursu  plastycznego pn.:  „Skąd się

bierze woda w kranie” ………………………………………………………………………………………………………………….

i wyrażam zgodę, na na udostępnienie jego danych osobowych Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we

Wrześni, jako Organizatorowi Konkursu pn.: „Skąd się bierze woda w kranie”, w celu przyjęcia zgłoszenia oraz udziału w

tym Konkursie oraz ich wykorzystanie w celu prowadzenia działań marketingowych. Wyrażam także zgodę na utrwalenie

wizerunku Uczestnika w formie fotografii i wykorzystanie go zgodnie z obowiązującym prawem za pośrednictwem strony

www, profilu firmowego w mediach społecznościowych i folderów firmowych Organizatora Konkursu.

Niniejsza zgoda jest w pełni dobrowolna. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu.

………………………………………………..


