
  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
  „WODA NASZYM NAJWIEKSZYM SKARBEM” 

 
                                   Konkurs dla dzieci oraz uczniów szkół podstawowych 
  

I. Organizator Konkursu 
 
Organizatorem Konkursu jest  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach 

 
II. Cele Konkursu 

 
1. Promocja wody jako nieodłącznego składnika życia ludzkiego. 
2. Uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek 

jej zasobów. 
3. Racjonalne jej wykorzystanie. 

 
III. Uczestnicy Konkursu 

 
1. Konkurs jest adresowany do dzieci oraz młodzieży z terenu miasta Mysłowice 

2. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych: 
 

 Kategoria I- dzieci w wieku przedszkolnym* 
 Kategoria II- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 
 Kategoria III- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, 
 Kategoria IV- uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  

 
*W Konkursie mogą brać również udział dzieci nieuczęszczające do żadnej placówki. 

 
IV. Warunki uczestnictwa 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, które prześle 

pracę odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu, wraz  z oświadczeniem o wyrażeniu 
zgody na uczestnictwo w Konkursie podpisanym przez rodzica (opiekuna prawnego) 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak zgody podpisanej przez rodzica 
(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. Technika wykonania prac: dowolna. 
6. Tematyka prac musi być związana z głównym hasłem konkursu  

„WODA NASZYM NAJWIEKSZYM SKARBEM” 
7. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa i adres 

szkoły, klasa, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy. Informacje te należy umieścić na 
odwrocie pracy. 

8. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. 



9. Prace, których tematyka w opinii Organizatora narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje nie 
zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. 

10.  Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom. 
 

V. Czas trwania Konkursu i miejsce nadsyłania prac 
 
1. Konkurs przebiegać będzie w okresie od 22 lutego do 15 marca 2021 roku. 
2. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach ul. Fabryczna 10 Mysłowice 41-404 z 
dopiskiem: Konkurs plastyczny. 

3. Ostateczny termin składania prac upływa w 15.03.2021 r. W Konkursie będą brały udział 
prace, które zostaną fizycznie dostarczone w tym terminie do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach przy ul. Fabryczna 10 41-404   

VI. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu 
 
1. Nagrodzone prace wyłoni Jury powołane przez Organizatora. 
2. Jury Konkursu wyłoni jedną zwycięską prace w każdej kategorii wiekowej. Dopuszcza się 

również przyznanie wyróżnień.  
3. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22.03.2021 r.  

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród pisemnie 
i/lub telefonicznie. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www. mpwikmyslowice.pl i 
Facebooku. 

 
VII. Publikacja prac 

 
1. Relacja z Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronach 

www.mpwikmyslowice.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.mpwikmyslowice.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 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach przy ul. 
Fabryczna 10 41-404 oraz na stronach internetowych www.mpwikmyslowice.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 pn. „Woda naszym największym  

skarbem” organizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. 
z o. o. w Mysłowicach przy ul. Fabryczna 10 41-404 i wyrażam zgodę na udział mojego 
dziecka   
 
(imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………   
w ww. Konkursie. 

2. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam*  na przetwarzanie i udostępnianie danych 
osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem Konkursu: 
imię i nazwisko, wizerunek, numer telefonu, nazwa szkoły, klasa/ew. 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. Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO. 
 
 
 
 
 

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
 
 
 
 

*Niepotrzebne skreślić


