REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Wpływ wody na bogactwo przyrody, czyli komu i na co woda?!”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pt. „Wpływ wody na bogactwo przyrody, czyli komu i na co woda?!”
jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA”, z siedzibą w Nysie, 48-300 Aleja Wojska
Polskiego 2, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą,
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z dnia 30 listopada 2009 r. ze zm.).
3. Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektu pn. „Kampania edukacyjno – promocyjna na terenie województwa
opolskiego : Woda dla bioróżnorodności, bioróżnorodność dla wody”.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium województwa opolskiego Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnikami konkursu (zwanymi dalej: „Uczestnikami”) mogą być osoby z terenu
województwa opolskiego.

II. CELE KONKURSU:
1. Ideą konkursu jest pogłębienie i propagowanie wiedzy na temat znaczenia wody w przyrodzie
dla zachowania bioróżnorodności środowiska naturalnego, w szczególności dla świata
zwierząt, roślin, krajobrazu oraz dla samego człowieka. Celem konkursu jest podniesienie
świadomości uczestników na temat występowania wody w środowisku naturalnym oraz jej
znaczenia dla świata zwierząt roślin, człowieka oraz kształtowania krajobrazu.
2. Cele konkursu:
 Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej;
 Kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody;
 Kształtowanie wiedzy na temat form występowania wody w środowisku naturalnym i jej wpływ
na przyrodę i człowieka
III.
1.
2.
3.
4.

5.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Konkurs trwa od dnia 10.02.2020r. do dnia 30.09.2020r.
Konkurs skierowany jest do osób w wieku 7 – 11 lat, na terenie województwa opolskiego.
Zadanie konkursowe jest indywidualne, tzn. uczestnikami konkursu nie mogą być zespoły, grupy,
itp.
Prace będą podlegać ocenie w następujących kategoriach wiekowych:
a) Kategoria I – dzieci w wieku 7-8 lat,
b) Kategoria II – dzieci w wieku 9-11 lat.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników,
których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

6.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy zgodnie z wymogami regulaminu wraz z
prawidłowo wypełnionymi załącznikami – metryczką, zgodą na przetwarzanie i udostępnianie
danych osobowych oraz deklaracją uczestnictwa w konkursie.
2. Złożenie pracy wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu Konkursu.
3. Pracę należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora tj. Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp.
z o.o., al. Wojska Polskiego 2, 48 – 300 Nysa, lub przesłać kurierem luz pocztą na wskazany adres
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
4. Termin składania prac upływa z dniem 30.09.2020r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu
do siedziby Organizatora).
5. Koszty przesyłki ponosi Uczestnik Konkursu.
6. Organizator nie zwraca złożonych prac.
V. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR
1.
Zadaniem Uczestników konkursu pt. „Wpływ wody na bogactwo przyrody, czyli komu i na co
woda?!” jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej zagadnienia znaczenia wody dla
zachowania bioróżnorodności środowiska naturalnego.
2.
Wymogi dla prac plastycznych:
c) prace muszą zostać wykonane na arkuszach w formacie A3 na papierze plastycznym;
d) wykonanie dowolną techniką;
e) prace muszą zostać dostarczone w całości, nieuszkodzone do siedziby Organizatora wraz z
załączoną metryczką oraz podpisanymi zgodami na publikację wizerunku oraz przekazanie
praw majątkowych.
3.
Prace powinny być czytelnie opisane, zgodnie z metryczką konkursu stanowiącą załącznik do
niniejszego regulaminu.
4.
Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz na
udział i przekazanie praw majątkowych.
VI. KRYTERIA OCENY I JURY KONKURSOWE
1.
Spośród prac przekazanych do Spółki jury, złożone z przedstawicieli Organizatora konkursu,
wybierze laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
2.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
a) wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu,
b) wartość artystyczna: pomysłowość oraz kreatywność,
c) jakość techniczna: m.in. estetyka pracy.
3.
Jury przyzna 6 nagród, po 3 w każdej kategorii wiekowej.
4.
Dodatkowo Jury ma prawo do nagrodzenia wybranych prac Wyróżnieniami.
5.
Podczas konkursu mogą zostać wręczone także nagrody pozaregulaminowe.
6.
Przewidziane w ramach konkursu nagrody mają postać rzeczową i finansową:
a) Za zajęcie I miejsca w kategorii wiekowej I – karta upominkowa o wartości 300 zł.,
b) Za zajęcie II miejsca w kategorii wiekowej I – karta upominkowa o wartości 200 zł.,
c) Za zajęcie III miejsca w kategorii wiekowej I – karta upominkowa o wartości 100 zł.,
d) Za zajęcie I miejsca w kategorii wiekowej II – karta upominkowa o wartości 300 zł.,
e) Za zajęcie II miejsca w kategorii wiekowej II– karta upominkowa o wartości 200 zł.,
f) Za zajęcie III miejsca w kategorii wiekowej II – karta upominkowa o wartości 100 zł.
7.
O przyznaniu nagrody Organizator konkursu powiadomi drogą telefoniczną bądź poprzez e-mail.
8.
Uroczyste ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 31.03.2020r.

VII. MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE
1. Prace Uczestników biorących udział w konkursie przekazywane są na rzecz (przechodzą na
własność) Organizatora z prawem do dalszego wykorzystania w celu:
a) udostępnienia (upublicznienia) prac w siedzibie Organizatora,
b) udostepnienia prac na stronach internetowych oraz serwisach społecznościowych (między
innymi Facebook) Organizatora,
c) użytkowania wykonanej pracy na następujących polach eksploatacji: zwielokrotniania,
utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania
materiału do pamięci komputera, wprowadzania materiału do własnych baz danych bądź w
postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
d) rozpowszechniania prac (materiału) w sposób inny niż określony powyżej.
2. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych Organizator
zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika.
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach konkursu jest
Organizator.
2.
Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu w
zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród
zwycięzcom.
3.
Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia
żądania zaprzestania ich przetwarzania.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub
innych błędnych danych, uniemożliwiających jego identyfikację.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień powyższego Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie
konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników konkursu.
3.
Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.

ZGODA
rodzica / opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę dla Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie
wizerunku mojego dziecka w formie fotograficznej i filmowej zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

……………………………..……
Miejscowość i data

…..……………………………………………..
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem podanych danych osobowych są Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie przy Alei
Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa. Dane kontaktowe administratora dostępne są pod adresem www.wikakwa.pl. Dane
kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w
zakładce „Kontakt” na stronie www.wikakwa.pl. Dane w zakresie imienia i nazwiska uczestnika, kategorii, wieku, klasy,
nazwy i adresu szkoły, imienia i nazwiska opiekuna, a także telefonu i adresu e-mail opiekuna przetwarzać będziemy w celu
przyjęcia zgłoszenia, organizacji i ogłoszenia wyników konkursu „Nie pozostawiajmy nikogo za sobą” w oparciu o zadanie
realizowane w interesie publicznym przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Dane w zakresie wizerunku
będziemy przetwarzać w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane uczestników
konkursu przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz przez rok od końca roku, w którym został
przeprowadzony, a dane zwycięzców przez 6 lat od końca roku, w którym został przeprowadzony w celach finansowo –
księgowych oraz dochodzenia roszczeń, lub dłużej, jeżeli będzie to wymagane odrębnymi przepisami prawa. Dane objęte zgodą
będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Podane dane możemy udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami
prawa. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w
szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową
czy rachunkową. Wizerunek może być publikowany także w materiałach drukowanych, na stronie internetowej, na portalach
społecznościowych oraz przekazywany współpracującym z nami mediom. Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas
dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wyrażonych zgód, przysługuje Państwu prawo do ich wycofania w
dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej wycofaniem. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia jest niezbędne do zorganizowania konkursu
„Nie pozostawiajmy nikogo za sobą”. Podane danych objętych zgodą jest dobrowolne.

…………………………
Miejscowość i data

…………………..…..…………………………………………..
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Kampania edukacyjno – promocyjna na terenie województwa
opolskiego: Woda dla bioróżnorodności, bioróżnorodność dla wody”
Imię i nazwisko uczestnika
Adres zamieszkania
PESEL:
Wyrażam zgodę na udział dziecka
(Imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………… w Konkursie
Plastycznym „Wpływ wody na bogactwo przyrody, czyli komu i na co woda?!” organizowanym przez Wodociągi i Kanalizację
„AKWA” Sp. z.o.o. z siedzibą przy alei Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa w ramach projektu pn. pn. „Kampania edukacyjno
– promocyjna na terenie województwa opolskiego: Woda dla bioróżnorodności, bioróżnorodność dla wody” na zasadach
wynikających z Regulaminu Konkursu Plastycznego udostępnionego na stronie www.wikakwa.pl Organizatorowi
udostępniam nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy zgłoszonej w Konkursie Plastycznym wraz ze zgodą na
korzystanie bez ograniczeń, co do czasu, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) udostępnienia (upublicznienia) prac w siedzibie Organizatora,
b) udostepnienia prac na stronach internetowych oraz serwisach społecznościowych (między innymi Facebook) Organizatora,
c) użytkowania wykonanej pracy na następujących polach eksploatacji: zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego
zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, wprowadzania materiału do własnych baz
danych bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
d) rozpowszechniania prac (materiału) w sposób inny niż określony powyżej.

Jednocześnie upoważniam Organizatora do ich prezentacji i publikacji w środkach masowego przekazu, w celu informacji i
reklamy Konkursu Plastycznego lub do ich wykorzystania do celów promocyjnych i marketingowych Organizatora w
nieograniczonym zakresie i terminie.

……………………………..……
Miejscowość i data

………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Podstawa prawna: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016 nr
119) – RODO

Metryczka konkursu plastycznego
„Wpływ wody na bogactwo przyrody, czyli komu i na co woda?!”
Imię i nazwisko:

Kategoria

Dzieci w wieku 7 – 8 lat *
Dzieci w wieku 9 -10 lat*

Wiek/Klasa

Nazwa i adres szkoły:

Imię i nazwisko opiekuna:

Telefon opiekuna

E-mail opiekuna

Podpis opiekuna

* zaznaczyć właściwe

