Regulamin konkursu plastycznego na plakat promujący poidełka
zasilane wodą z gołdapskich wodociągów
organizowanego przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi
pod hasłem: „Pijemy gołdapską kranówkę”

I. ORGANIZATORZY.
1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gołdapi.
II. CELE KONKURSU.
1. Zachęcenie do odkrywania zalet picia wody z kranu.
2. Pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej oraz eko-świadomości młodego pokolenia.
3. Promowanie picia wody z poidełek.
III. ADRESACI KONKURSU.
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu działalności PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi, tj. Miasta i Gminy
Gołdap.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA.
1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie z podziałem na trzy grupy wiekowe:
- grupy przedszkolne,
- uczniowie szkół podstawowych,
- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Uczestnicy zgłaszający indywidualne prace konkursowe mogą brać udział w konkursie
po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów na udział w konkursie i na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu w formie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Każdy z uczestników zgłasza do konkursu pracę w postaci plakatu reklamującym picie wody
z kranu.
4. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie i dostarczenie pracy konkursowej w wymaganym
terminie.

5. Pracę indywidualną należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły i klasą.
W osobnej kopercie z dopiskiem: "Konkurs - PWiK GOŁDAP"
z danymi uczestnika/uczestników:

należy umieścić kartkę

a. praca zbiorowa:
- pełną nazwę, adres i telefon szkoły/przedszkola,
- dane klasy/grupy,
- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna klasy/grupy.
b. praca indywidualna:
- imię i nazwisko autora,
- wiek,
- pełną nazwę, adres i telefon szkoły/przedszkola,
- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
- adres e-mail,
- pisemne oświadczenie zgody rodziców/opiekunów, o którym mowa w pkt IV.2.
6. Pracę oraz kopertę, o której mowa w pkt 5 Regulaminu należy dostarczyć do Organizatora
konkursu: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Generała Sikorskiego 9A,
19-500 Gołdap w terminie do 23 grudnia 2016 r.
7. Prace otrzymane po terminie 23 grudnia 2016 r. nie będą oceniane (decyduje data wpływu
do PWiK Gołdap).
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
9. Z chwilą wpływu do PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi prace przechodzą na własność Organizatora
i nie będą odsyłane.
V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD.
1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, do dnia 13 stycznia 2017 r. dokona wyboru
zwycięskich prac- najlepszy plakat reklamowy w trzech grupach wiekowych:




Grupy przedszkolne,
Szkoły podstawowe,
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

2. Ilość nagród przyznawanych w poszczególnych grupach wiekowych:
a. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac indywidualnych Komisja wybierze 9 prac (po 3
w każdej grupie wiekowej) przyznając zwycięzcom nagrody indywidualne.
b. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac zespołowych Komisja wybierze po 1 najlepszej
pracy promującej picie wody z kranu w każdej grupie wiekowej. Nagrodami w tej kategorii
tematycznej będzie udostępnienie szkołom poidełek - źródełek wody na warunkach
określonych odrębna umową.
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu do dnia
27 stycznia 2017 r. Placówki, z których pochodzić będą prace nagrodzonych zostaną
poinformowane o wynikach Konkursu telefonicznie.
5. Warunkiem otrzymania nagrody indywidualnej jest przekazanie przez osoby, które zostaną
wyłonione jako zwycięzcy pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na
Organizatora Konkursu.
6. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Organizatora, a uczestniczące w Konkursie placówki zostaną o nim poinformowane
telefonicznie.
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi oraz na stronie
internetowej http://pwik.goldap.pl/. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać
osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Osoba do kontaktu: Aneta Przybylska, tel. 87 615 49 49, wew. 22 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej: aneta.przybylska@pwik.goldap.pl

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu plastycznego na plakat z hasłem promujący poidełka
zasilane wodą z gołdapskich wodociągów
organizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi
pod hasłem: „Pijemy gołdapską kranówkę”
………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy konkursowej
……………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania uczestnika konkursu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Generała Sikorskiego 9A
19-500 Gołdap
Organizator konkursu reklamującego picie wody z kranu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu
Działając jako opiekun prawny autora pracy konkursowej wyrażam zgodę na uczestnictwo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu - autora pracy konkursowej)
w konkursie dla przedszkoli i szkół organizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Gołdapi reklamującym picie wody z kranu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy
w imieniu autora oraz że przenoszę w imieniu autora nieodpłatne na Organizatora konkursu - PWiK
Sp. z o.o. w Gołdapi - autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej.
Jako opiekun prawny autora pracy oświadczam, że dzieło jest autorstwa mojego podopiecznego
i że w związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora Konkursu
nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Jako opiekun prawny autora pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
podopiecznego (autora) dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego konkursu w zakresie
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Jednocześnie potwierdzam zapoznanie
się z warunkami uczestnictwa w konkursie.

………………….………………………………………………………………………..
Data i podpis prawnego opiekuna autora pracy konkursowej

