REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „OSZCZĘDZAJ WODĘ – WSPOMÓŻ PRZYRODĘ”

I.

ORGANIZATOR KONKURSU
Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., ul. Stefana Okrzei 6, 73-110 Stargard

II.

CELE KONKURSU
1. Propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród
dzieci.
2. Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, w szczególności środowiska wodnego.

III.

UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Stargard.

IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem konkursu może być dziecko, którego rodzic /opiekun prawny/ dostarczy
pracę odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu, oraz złożył oświadczenie
dotyczące uczestnictwa w Konkursie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Brak zgody podpisanej przez opiekuna prawnego jest
równoznaczny z niedopuszczeniem do udziału w Konkursie.
2. Prace nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą udziału
w Konkursie.
3. Uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie.
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.
5. Prace należy składać w formacie A4 w układzie poziomym.
6. Technika wykonania prac malowana /farby, kredki, mazaki, ołówek/.
7. Tematyka prac musi być związana z głównym hasłem konkursu „Oszczędzaj wodę –
wspomóż przyrodę”.
8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, imię
i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, adres do kontaktu /może być mailowy/.
Informacje te należy umieścić na odwrocie pracy.
9. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
10. Dopuszcza się do udziału w Konkursie wyłącznie prace dotychczas niepublikowane.
11. Prace, których tematyka w opinii Organizatora narusza przepisy prawa lub dobre
obyczaje nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
12. Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom.

V.

CZAS TRWANIA KONKURSU I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
1. Konkurs przebiegać będzie w okresie od 1 sierpnia do 10 października 2022 roku.
2. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysyłając na adres: WODY MIEJSKIE STARGARD
SP. Z O.O., UL. STEFANA OKRZEI 6, 73-110 STARGARD z dopiskiem: Konkurs plastyczny.

3. Ostateczny termin składania prac upływa w 10.10.2022 r. W Konkursie będą brały
udział prace, które zostaną fizycznie dostarczone w tym terminie do siedziby Spółki.
VI.

ROZSTRZYGNIĘCIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKUSRU
1. Nagrodzone prace wyłoni Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury Konkursu wyłoni zwycięską pracę, która znajdzie się na kalendarzu Spółki
w 2023 r. Dopuszcza się również przyznanie wyróżnień.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 października 2022 r.
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród
pisemnie i/lub telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej Spółki
www.wodymiejskie.stargard.pl.

VII.

PUBLIKACJA PRAC
1.Zdjęcia
nagrodzonych
prac
zostaną
zamieszczone
na
stronie
www.wodymiejskie.stargard.pl oraz mogą zostać opublikowane w prasie lub innych
mediach.
2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne
przeniesienie na rzecz Organizatora Konkursu praw autorskich 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.wodymiejskie.stargard.pl.
2. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator
Konkursu.
3. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. 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.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
6. Regulamin Konkursu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Siedzibie Spółki z o.o. „Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.” ul. Stefana Okrzei 6, 73-110
Stargard oraz na stronie internetowej www.wodymiejskie.stargard.pl.
7. 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 Wody Miejskie Stargard
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 6 w Stargardzie 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, numer telefonu, 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, Spółka Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych są Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie,
ul. Stefana Okrzei 6, NIP 854-001-15-20, Regon 811115758.
2. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, do pełnienia w Spółce zadań określonych w art.
39 RODO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail:
inspektor.danych.osobowych@wodymiejskie.stargard.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów.
4. Podane dane będą udostępniane jedynie członkom Komisji Konkursowej oraz podmiotom
świadczącym usługi dla Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania
o którym mowa w pkt. 3. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia Konkursu,
oraz przez 1 rok od dnia jego rozstrzygnięcia.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów RODO.
7. 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.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych osobowych
skutkować będzie niemożnością udziału w Konkursie.

