
REGULAMIN  
KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. ”Znamy powody oszczędzania wody” 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestnictwa  
w Konkursie Plastycznym. 

2. Organizatorem Konkursu Plastycznego pt.: „Znamy powody oszczędzania wody” zwanego 
dalej „Konkursem” jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., 
Współorganizatorem Centrum Kultury w Piasecznie. 

3. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. 
4. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami 

Regulaminu. Skorzystanie z Konkursu oznacza zobowiązanie do przestrzegania 
postanowień Regulaminu.  

§ 2 
Cele Konkursu 

1. Kształtowanie i rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. 
2. Zwiększenie wiedzy dotyczącej zasobów wody na świecie. 
3. Zachęcanie do kreatywnego szukania sposobów na oszczędzanie wody i dbania o jej 

czystość. 
4. Kształtowanie wrażliwości artystycznej. 
5. Zachęcenie do poszerzenia wiedzy w zakresie proekologicznym. 

§ 3 
Temat Konkursu 

1. Temat konkursu: „Znamy powody oszczędzania wody”. 
2. Interpretacja tematu powinna w jasny sposób przedstawiać jakie znaczenie ma woda dla 

wszystkich form życia na ziemi oraz sposoby na dbanie o jej zasoby, czystość i efektywne 
wykorzystywanie w gospodarstwie domowym oraz przemyśle. 

§ 4 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta 
i Gminy Piaseczno, w tym dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach plastycznych 
Przystanku Kultura, uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 
Piaseczno, w następujących kategoriach: 

a) Klasy I-III 
b) Klasy IV-VI 
c) Klasy VII-VIII 

2. Do Konkursu może przystąpić dowolna liczba uczniów z danej klasy i szkoły. 
3. Zgłoszone prace muszą być wykonane samodzielnie przez Uczestnika. 
4. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika, Rodzica lub Opiekuna prawnego 
Uczestnika poprzez wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia udziału, stanowiącej 
załącznik numer 1 do Regulaminu.  

5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. 
6. Prace wraz z dołączoną Kartą zgłoszenia  należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora, 

bądź  recepcji Współorganizatora Przystanek Kultury, plac Piłsudskiego, 05-500 Piaseczno, 



bądź przesłać na adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji  
w Piasecznie  Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „Konkurs 
Plastyczny”  w terminie do dnia 31.10.2019 roku. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych w czasie 
przesyłki. 

8. W przypadku nadsyłania prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską  
o zachowaniu terminów wskazanych w Regulaminie Konkursowym decyduje data 
wpłynięcia do Przedsiębiorstwa. 

9. Prace Konkursowe, które wpłyną po terminie 31.10.2019 r.  nie zostaną uwzględnione. 

§ 5 
Praca Konkursowa 

1. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 
a) rozmiar: Praca Konkursowa powinna być wykonana w formacie A3, 
b) forma i technika: technika płaska, wykonanie ręczne np.: farba, pastele, kredki, ołówek, 

wycinanki, flamaster itp.  
c) udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach 

plastycznych, 
d) Praca Konkursowa powinna być opisana na odwrocie: Imię i Nazwisko, Nazwa Szkoły  

i klasa. 

§ 6 
Przebieg Konkursu 

1. Konkurs trwać będzie od 23.09.2019 r. do 31.10.2019 r. 
2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła 

Komisję Konkursową (dalej „Komisja”), która będzie czuwała nad prawidłowym jego 
przebiegiem. 

3. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych 
prac. 

4. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora i Współorganizatora, spośród 
przekazanych Prac Konkursowych, wyłoni Laureatów Konkursu. 

5. Laureaci I, II i III miejsca, w każdej z kategorii, otrzymają bony upominkowe: 
 I miejsce – bon o wartości 1000 złotych, 
 II miejsce – bon o wartości 700 złotych, 
 III miejsce – bon o wartości 500 złotych. 

6. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej, a wyniki Konkursu zostaną 
opublikowane na stronie internetowej i Facebooku Organizatora oraz Współorganizatora,  
w terminie do dnia 08.11.2019 r. 

7. Dokładna data i miejsce wręczenia nagród zostanie podana na stronie 
www.pwikpiaseczno.pl oraz www.kulturalni.pl, po dniu 08.11.2019 roku. 

8. Po zakończeniu Konkursu (ogłoszeniu wyników i wręczeniu bonów upominkowych) 
Organizator staje się właścicielem nagrodzonych prac. Prace konkursowe, którym nie 
przyznano nagród, będą do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie do dnia  
13 grudnia 2019 r. Po tym terminie, nieodebrane prace zostaną zniszczone, ze względu na 
brak możliwości ich przechowywania. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku zbyt małej ilości 
otrzymanych prac, tj. poniżej 5 prac z każdej kategorii. 

 



§ 7 
Prawa autorskie i licencja 

1. Uczestnik Konkursu gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do Pracy Konkursowej. 
W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich i wystąpienia osób trzecich  
z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi i Współorganizatorowi wszelkie 
koszty takich roszczeń ponosi Uczestnik.  

2. Przekazując Pracę Konkursową, Uczestnik udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi 
przenoszalnej, lecz niewyłącznej, licencji do korzystania z przedmiotów praw własności 
intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym bez ograniczeń terytorialnych, 
czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji na następujących polach 
eksploatacji: 
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką 

drukarską,  
b) wprowadzenie do obrotu,  
c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych 

materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych 
rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów 
reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi  
w punkcie a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, 
użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w Internecie poprzez wprowadzenie do pamięci 
komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,  

e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za 
pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem 
satelity, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie w sposób równoczesny z podmiotem 
telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

f) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego 
lub przemysłowego. 

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, dotyczy Laureatów Konkursu i  zostaje udzielona 
na czas nieokreślony, w ramach przyznanej i wypłaconej nagrody, określonej w § 6 ust. 5.  

4. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu 
Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, 
rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać 
zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym w formie 
plakatów, folderów, reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie  
i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych),  
z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych. 

5. Organizator i Współorganizator upoważnieni są do wykorzystania utworu bez uprzedniego 
poinformowania o tym Uczestnika. 

6. Zgłoszenie Konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami 
obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie 
może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich. 

§ 8 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu. 



3. Dane osobowe (wizerunek, imię, nazwisko, szkoła, klasa) będą przetwarzane, za zgodą 
Uczestnika Konkursu i/lub jego rodzica lub opiekuna prawnego, do 13 grudnia 2019 r.,  
z wyjątkiem Laureatów Konkursu, których dane mogą być przetwarzane do końca 2020 r.  

4. Dane Uczestników będą przetwarzane, w związku z prezentowaniem prac konkursowych, 
na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora https://www.pwikpiaseczno.pl, na 
Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/pwikpiaseczno/  

5. Dane osobowe (wizerunek, imię, nazwisko, szkoła, klasa) przetwarzane w związku  
z udziałem w Konkursie mogą być udostępniane lokalnej prasie - „Gazeta Piaseczyńska”, 
oraz lokalnym portalom informacyjnym: Piaseczno.eu., www.kulturalni.pl. oraz na 
Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/CentrumKulturyPiaseczno/, 
https://www.facebook.com/GminaPiaseczno/. 

6. Dane podane w Karcie zgłoszenia udziału (telefon) pozyskane są wyłącznie do celów 
przeprowadzenia Konkursu, w celu skontaktowania się z Uczestnikiem. Dane Uczestników, 
z wyjątkiem Laureatów, zostaną usunięte do 13 grudnia 2019 r. 

7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. 

8. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 
przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane w celu 
prawidłowego wykonania usług i w zakresie niezbędnym do tych czynności.  

9. Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony 
Danych e-mail: iod@pwikpiaseczno.pl. 

§ 9 
Ekspozycja prac 

Prace Laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia 
nagród. 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora  
i Współorganizatora.  

2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. 
3. Sytuacje nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
4. Pytania w sprawie Konkursu prosimy kierować na adres mailowy: 

konkurs@pwikpiaseczno.pl lub telefonicznie: 22 701 54 00, 22 701 54 08. 
5. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu. 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia udziału do Konkursu pt. „Znamy powody oszczędzania wody”. 

 

Organizator Konkursu      Współorganizator Konkursu 


