
 

 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

  
pn. „ Rzeki to nie ścieki” 

 
§ 1 

ORGANIZATOR 
  
Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Rzeki to nie ścieki” zwanego dalej Konkursem 
jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu 
Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 1, zwane dalej Organizatorem. 

 
§ 2 

CEL KONKURSU 

 Celem konkursu jest: 

 uświadomienie, że każdy z nas ma istotny wpływ na środowisko, 

 zwrócenie uwagi dzieci na konieczność poszanowania przyrody, 

 upowszechnienie ekologicznego stylu życia, 

 promowanie proekologicznych postaw i zachowań, 

 podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej ochrony   
środowiska, 

 zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia wody, wylewania niebezpiecznych 
substancji do kanalizacji, wylewania nieczystości płynnych na powierzchnię ziemi 
odprowadzania poza sieć  i do rowów. 

 
 

§ 3 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych, uczniów klasy I-III. 

2. Do konkursu należy zgłosić pracę wykonaną dowolną techniką w formacie A4 lub A3,  
w formie plakatu, który ma na celu  zachęcić ludzi do korzystania ze zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej a tym samymi zniechęcić do wylewania nieczystości płynnych do 
miejsc do tego nie przeznaczonych. Praca może także ukazywać skutki takiego 
zachowania.  

3. Praca zgłoszona do konkursu musi być własnością autora. 

4. Z każdej szkoły może wpłynąć dowolna ilość prac, natomiast jeden uczeń może być 
autorem tylko jednej pracy. 

5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: 

 dokładną nazwę i adres szkoły; 

 imię i nazwisko autora; 

 telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna. 

6. Wraz z pracą należy złożyć podpisane oświadczenie dot. upoważnienia do korzystania  
z pracy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji 
konkursu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. (zał. 1). 



7. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach przez organizatora 
Konkursu. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.  nabywa prawo 
do wielokrotnego wydawania, wykorzystywania, powielania, przetwarzania i 
rozpowszechniania techniką drukarską i cyfrową dzieła jaki stanowi praca konkursowa 
oraz do wystawiania i publicznego udostępniania zgłoszonej pracy na stronie 
internetowej  Przedsiębiorstwa ( http://www.wik.home.pl). 

  

§4 

CZAS TRWANIA I KRYTERIA OCENY KONKURSU 

1. Termin składania prac upływa 21.11.2014r. Za datę zgłoszenia uważa się datę 
wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby organizatora. 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w  do końca grudnia 2014. 

4. Miejsce i data przekazania nagród zostanie ustalona telefonicznie z Laureatami 
Konkursu. 

5. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora 
konkursu. 

6. Komisja uwzględni następujące kryteria: 

 czytelność przekazu treści ekologicznej, 

 wyraz artystyczny, 

 oryginalność i pomysłowość. 

7. Plakat wraz z podpisanym oświadczeniem dot. upoważnienia do korzystania z pracy 
oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji 
konkursu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , należy 
dostarczyć do siedziby Przedsiębiorstwa na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o., 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 1 

 

§5 

NAGRODY 

1. Organizator Konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla Laureatów 
Konkursu. 

2. Dopuszcza się możliwość wyłonienia prac wyróżnionych, których autorzy również 
otrzymają nagrody. 

3. Laureaci Konkursu nie mogą ubiegać się o wypłatę wartości nagrody w gotówce. 

4. Wyniki Konkursu oraz termin i miejsce wręczenia nagród zostaną ustalone z Laureatami 
konkursu i podane na stronie internetowej Organizatora ( http://www.wik.home.pl). 

 

 

 

 

 

http://www.wik.home.pl/
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§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponoszą uczestnicy. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i zostaną 
wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia Laureatów, przyznania nagród oraz w 
celach promocyjnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych od 
Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez 
podania przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej 
Organizatora konkursu (http://www.wik.home.pl). 

5. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

Osoba do kontaktu: Maja Kruszyńska 

Tel.: 58 682 20 75 
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