Regulamin konkursu

Konkurs plastyczny dla dzieci
§ 1. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu „Konkurs plastyczny dla dzieci z klas IV-V SP
pt. „Przysłowia i powiedzenia o wodzie”
(zwanym dalej: „Konkursem”) jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o z siedzibą w Kaliszu pod adresem ul. Nowy Świat 2a
(zwanym dalej: „Organizatorem”).
2. Konkurs organizowany jest na terytorium miasta Kalisz
§ 2. Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 02.11.2017 r. do dnia 10.05.2018 r.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia
zgłoszeń Uczestników, których działania są niezgodne z niniejszym
Regulaminem.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą wyznaczeni
przedstawiciele Organizatora.
5. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem
dostępnym na stronie internetowej spółki www.wodociagi-kalisz.pl
Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego treści.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
1.Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie
uczeń szkoły podstawowej z klasy IV lub V uczęszczającym do szkoły na terenie
miasta Kalisza. Zgłoszenia dokonuje w imieniu ucznia szkoła .W konkursie może
wziąć udział uczeń którego opiekun prawny wyraził zgodę na jego udział.
§ 4. Zadanie Konkursowe
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej
technice rysunek kredką , pastelami , technika farby olejnej, plakatowej,
akwarelowej , grafika lub wydzieranka itp. ilustrującej przysłowie lub powiedzenie
o wodzie.
Na każdy miesiąc konkursu przypadają trzy przysłowia lub powiedzenia o wodzie,
wybór należy do uczestnika – autora pracy .
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2. Każda szkoła typująca Uczestnika do konkursu może zgłosić max 10 prac
w miesiącu
Format pracy A4 lub A 3, składanie prac odbywać się będzie w/g poniższego
harmonogramu:
Przysłowia na listopad (termin składania do 08.12.2017r.):
1.Póty dzban wodę nosi ,póki się ucho nie urwie
2.Przepadło jak kamień w wodę
3.Czuć się jak ryba w wodzie
Przysłowia na grudzień (termin składania prac do 10.01.2018r.):
1.Barbary po wodzie Boże Narodzenie po lodzie
2.Burza w szklance wody
3.Spływa jak woda po kaczce
Przysłowia na styczeń ( termin składania prac do 8.02.2018r.):
1.Wtedy się wodę szanuje , kiedy jej w studni brakuje
2. Wpaść z deszczu pod rynnę
3.Czysta woda zdrowia doda
Przysłowia na luty (termin składania 8.03.2018r.):
1.Wodę pij , wodą się myj a będziesz zdrów
2.Robić wodę z mózgu
3. Patykiem po wodzie pisane
Przysłowia na marzec( termin składania 10.04.2018r.):
1.Kto mieszka blisko wody, przygotuje się na szkody
2.Kropla drąży skałę
3.Chleb i woda nie ma głoda
Przysłowia na kwiecień (termin składania 10.05.2018r.):
1.Kropla do kropli a będzie morze
2.Podobni jak dwie krople wody
3.Z dużej chmury mały deszcz
Każda praca na stronie odwrotnej musi być podpisana przez uczestnika Imieniem
i Nazwiskiem oraz nr klasy i nr szkoły. Miejsce złożenia prac Stacja Uzdatniania
Wody Lis w Kaliszu ul. Nad Prosną 28-34 , tel. 627663436 osoby do kontaktu ze
strony organizatora: Anna Chmara, Sylwia Obecna , Agnieszka Niedzielska.
Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać wypełnione i podpisane „Oświadczenie
opiekuna prawnego autora pracy”, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
oraz wypełniony i podpisany formularz „Zgody opiekuna prawnego autora pracy na
przetwarzanie i publikację danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr 2 do
Regulaminu.
3. Biorący udział w Konkursie Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu
i oświadcza, że: wyraża zgodę na
publikację pracy plastycznej
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w
kalendarzu
wydanym
przez
Organizatora
oraz
na
profilu
https://www.facebook.com/PWiKKalisz/ i stronie www.wodociagi-kalisz.pl.
Praca będzie opatrzona imieniem i nazwiskiem uczestnika ,nr klasy oraz szkoły.
Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora i mogą być
wykorzystane do organizacji wystaw , publikacji itp.
4. Spośród zgłoszonych prac jury w każdym miesiącu wybierze 10 najlepszych prac
które przejdą do finału.
W czerwcu 2018r. jury wybierze laureatów konkursu i przyzna 3 nagrody główne
I,II,III miejsce oraz 9 prac wyróżnionych wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace
znajdą się w kalendarzu wydanym przez organizatora na rok 2019.
§ 5. Wyniki Konkursu
1. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w czerwcu 2018r. o dokładnym terminie
Organizator poinformuje na swojej stronie www.wodociagi-kalisz.pl
2. Jury -Komisja Konkursowa będzie kierować się wyglądem nadesłanych prac,
mając na względzie: zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość,
interesujące ujęcie tematu, bądź element humorystyczny.
§ 6. Nagrody
1.Na wyróżnionych i nagrodzonych uczestników konkursu czekają ciekawe
nagrody w postaci zestawów i akcesoriów malarskich oraz kalendarze z pracami.
Kalendarze zostaną przekazane w grudniu 2018 r. Wręczenie nagród odbędzie
się w czerwcu 2018 r. w siedzibie Organizatora.
Osoby wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie o możliwości odbioru
kalendarzy w siedzibie Organizatora.
§ 7. Dane osobowe
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r.
poz. 922) w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz w związku
z wykonywaniem postanowień Regulaminu. Administratorem danych osobowych
jest Organizator. W przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do
czynności prawnych przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie również
dane osobowe przedstawiciela ustawowego Uczestnika. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono warunkiem wzięcia udziału
w Konkursie i ewentualnego wydania nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo do
wglądu w swoje dane osobowe i ich poprawiania.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń.
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3. Regulamin Konkursu dostępny jest także w siedzibie Organizatora oraz na
stronie www.wodociagi-kalisz.pl
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne
obowiązujące przepisy prawa polskiego”
§ 9 Reklamacje
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na
adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia
podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia
reklamacji. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w
formie pisemnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko autora pracy)
w konkursie plastycznym pt. „Przysłowia i powiedzenia o wodzie” organizowanym przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu oraz na nieodpłatne
wykorzystanie nadesłanej pracy plastycznej w działalności Organizatora.
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora pracy:……………………….…………………………………………………
Klasa……………
Dane teleadresowe szkoły:.........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Dane opiekuna prawnego do kontaktu :
Imię i nazwisko opiekuna prawnego:…………………………………………………………………
Numer telefonu lub adres e-mail opiekuna prawnego:……………………………………………..
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem
samodzielnej pracy autora.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu „Przysłowia i powiedzenia
o wodzie” i akceptuję jego warunki.

____________________________

___________________________________

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO
AUTORA PRACY
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ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE
I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, klasa, numer
szkoły autora pracy w związku z udziałem w konkursie „Przysłowia i powiedzenia o wodzie”
we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych
podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie
oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

____________________________

___________________________________

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO
AUTORA PRACY
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