REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Pij wodę z kranu”
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII
I. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu jest Spółka Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z o.o.,
42-440 Ogrodzieniec, ul. Słowackiego 11b
II. Cele konkursu
1. Zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie wody w życiu człowieka oraz w środowisku
naturalnym,
2. Propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród
dzieci,
3. Propagowanie w społeczności lokalnej świadomości, że picie wody z kranu jest zdrowe
a jednocześnie proekologiczne.

III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest adresowany do dzieci z terenu gminy Ogrodzieniec z klas IV-VIII.
IV. Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik konkursu wykonuje plakat, którego tematyka ma promować hasło
“Pij wodę z kranu”. Praca powinna wskazywać walory zdrowotne oraz proekologiczne
wynikające z używania wody wodociągowej zamiast wody z butelek plastikowych
kupowanych w sklepie.
2. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku szkolnym, które prześle pracę
odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu oraz, którego rodzic (opiekun
prawny) złożył oświadczenie dotyczące uczestnictwa w Konkursie na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak zgody podpisanej przez
rodzica (opiekuna prawnego) jest równoznaczny z niedopuszczeniem do udziału w
Konkursie.
3. Prace nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą udziału w
Konkursie.
4. Uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.

6. Prace należy składać w formacie A4 lub A3.
7. Technika wykonania prac: dowolna.
8. Tematyka prac musi być związana z głównym hasłem konkursu.
9. 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.
10. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
11. Dopuszcza się do udziału w konkursie wyłącznie prace dotychczas niepublikowane.
12. Prace, których tematyka w opinii Organizatora narusza przepisy prawa lub dobre
obyczaje nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
13. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
V. Czas trwania Konkursu i miejsce nadsyłania prac.
1. Konkurs przebiegać będzie w okresie od 15.11.2021 r. do 10.12.2021r.
2. Prace wraz z prawidłowo wypełnionymi Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu
należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Spółka z o.o. 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 42, lub pracę konkursową
wraz z załącznikami należy sfotografować (wyraźne zdjęcie) lub zeskanować. Pliki należy
wysłać jako załączniki wiadomości email w formie plików jpg, png, lub pdf na skrzynkę
email: pk@pkogrodzieniec.pl dopiskiem: Konkurs plastyczny
3. Ostateczny termin składania prac upływa 10.12.2021r. W Konkursie będą brały udział
prace, które zostaną dostarczone w tym terminie.

VI. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu
1. Nagrodzone prace wyłoni Jury powołane przez Organizatora.
2.

Jury Konkursu wyłoni jedną zwycięską pracę konkursową, która stanie się oficjalnym
plakatem promującym akcję „Pij wodę z kranu”. Praca będzie wykorzystywana do
promocji akcji w mediach.

3.

Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia dla 10 uczestników konkursu. Dopuszcza się
zmniejszenie lub zwiększenie liczby wyróżnień w zależności od poziomu prac.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania prac
lecz nie później niż do dnia 17.12.2021r. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o
terminie i miejscu wręczenia nagród pisemnie i/lub telefonicznie. Wyniki zostaną
opublikowane na stronie www.pkogrodzieniec.pl oraz w mediach społecznościowych
5. Za przygotowanie zwycięskiej pracy oraz prac wyróżnionych przewidziane są nagrody
rzeczowe.

VII. Publikacja prac
1. Relacja z Konkursu, wręczenia nagród oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną
zamieszczone na stronie www.pkogrodzieniec.pl oraz mogą zostać opublikowane w
prasie lub innych mediach w tym mediach społecznościowych.
2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne
przeniesienie na rzecz Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do pracy
konkursowej (utworu), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania egzemplarzy
wszelkimi

dostępnymi

technikami,

w

szczególności:

techniką

drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b. wprowadzania do obrotu, użyczania, dzierżawy lub najmu oryginału lub egzemplarzy
wykonania
c. odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania, a także publicznego udostępniania
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym (np. sieć Internet),
d. wykorzystanie dla celów reklamowych Organizatora przy użyciu w szczególności
prasy, telewizji, sieci Internet.
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez
żadnych warunków w tym zakresie wykonywanie przez Organizatora Konkursu
zależnego prawa autorskiego do pracy konkursowej (utworu), a w szczególności do
przerabiania i adaptowania całości utworu lub jego fragmentów oraz wielokrotnego
publikowania. Organizator Konkursu ma prawo do zamieszczania pracy konkursowej
(utworu) w całości lub dowolnych fragmentach, w publikacjach na dowolnych stronach
internetowych.

4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę Organizatorowi Konkursu
na umieszczanie pracy konkursowej (utworu) we wszelkiego rodzaju wydawnictwach,
folderach i innego rodzaju materiałach reklamowych, marketingowych publikowanych w
formie druku, jak i na wszelkich innych nośnikach informacji.
5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne
publikowanie przez Organizatora Konkursu imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, we
wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu
związanych z tym Konkursem lub innymi konkursami ogłaszanymi przez Organizatora
Konkursu.
6. Organizator Konkursu nabywa własność egzemplarza pracy konkursowej (utworu).

VIII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać na stronie internetowej
www.pkogrodzieniec.pl.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator
Konkursu.
3. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Przyznanej w
Konkursie nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani też na jej ekwiwalent
pieniężny. Organizator nie udziela rękojmi za wady ani gwarancji jakości. Wszelkie
roszczenia dotyczące wad czy jakości rzeczy stanowiących nagrodę w Konkursie,
Uczestnik może zgłaszać jedynie do producenta lub do sprzedawcy rzeczy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
5. Regulamin konkursu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w
Biurze Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.” przy Placu Wolności
42 oraz na stronie internetowej www.pkogrodzieniec.pl.
6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę Organizatorowi Konkursu
na przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych na potrzeby konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

……………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)

Niniejszym oświadczam, iż:
1. Zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu organizowanego przez Spółkę
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. i wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………..…………………
w ww. konkursie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego
dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię i nazwisko, wizerunek,
szkoła, klasa/ew. miejscowość.
3. Wyrażam także zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego
dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej
Organizatora konkursu oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu.
4. Dokonuję nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich majątkowych do pracy
konkursowej mojego dziecka, jak również składam oświadczenia dotyczące
korzystania z praw zależnych, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.
5. Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych
osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

………………………………………….
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych są jest Spółka Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec sp. z o.o z siedzibą w Ogrodzieńcu ul. Słowackiego 11 b, 42440
Ogrodzieniec, tel. 326732081; .
2. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce Przedsiębiorstwo
Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o. o. ul. Słowackiego 11b, 42-440 Ogrodzieniec poprzez
adres email: iod@pkogrodzieniec.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu. Podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych
osobowych,
5. Podane dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w
zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia Konkursu, oraz przez 1
rok od dnia jego rozstrzygnięcia.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z
przepisów RODO,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych
osobowych skutkować będzie niemożnością udziału w Konkursie.
Zapoznałem
informacyjnej

się

z

treścią

………………………………………………..
(Data i podpis)

klauzuli

