REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
„Mój wodny świat”

Organizator:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Patronat:
Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic
oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 2018 r.
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I.

Przedmiot Konkursu
Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, związanej z problematyką
proekologiczną, mieszczącą się w myśli przewodniej tematyki konkursowej.

II.

Organizator Konkursu
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13,
41-709 Ruda Śląska.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest: Małgorzata
Kowalczyk-Skrzypek, tel. 691 704 725, 32/342 42 05,
e-mail: media@pwik.com.pl, m.skrzypek@pwik.com.pl

III.

Cele Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

IV.

Pogłębienie wiedzy o wodzie, jako ograniczonym zasobie naturalnym.
Promowanie sposobów racjonalnego wykorzystywania wody.
Kształtowanie postaw proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci.
Propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej i zdrowotnej.
Promocja uzdolnionych plastycznie twórców dziecięcych.

Założenia organizacyjne
1. Konkurs jest skierowany do dzieci przedszkolnych w wieku 5 - 6 lat z Rudy Śląskiej.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Dzieci biorące udział w konkursie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych wraz z potwierdzeniem przeniesienia na Organizatora autorskich
praw majątkowych, zgodnie ze wzorem karty zgłoszeniowej.
4. Prace na konkurs mogą zgłaszać wyłącznie przedszkola. Każde przedszkole może złożyć
maksymalnie 5 prac.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.

V.

Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac
1. Praca powinna w jasny sposób komunikować przekaz, jakim jest znaczenie wody dla
wszelkich form życia na Ziemi.
2. Forma pracy plastycznej:
a) format A3 (420 x 297 mm) wraz z passe-partout,
b) możliwość wykorzystania dowolnych środków plastycznych z wyłączeniem
materiałów spożywczych,
c) praca powinna być samodzielnie wykonana przez uczestnika.
3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie ich na adres PWiK
Sp. z o.o., Ruda Śląska 41-709, ul. Pokoju 13, w terminie do 5 listopada 2018 roku
(decyduje data stempla pocztowego).
4. Na odwrocie każdej pracy plastycznej złożonej do konkursu należy zamieścić metryczkę
z imieniem i nazwiskiem autora.

VI.

Ocena prac konkursowych
1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, powołana przez PWiK w Rudzie Śląskiej.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości.
3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany
przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
4. Kryteria oceny prac konkursowych:
a) zgodność z tematem,
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b) oryginalny sposób interpretacji tematu,
c) poprawność warsztatu pracy,
d) ogólne wrażenia estetyczne oraz wrażliwość plastyczna.
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 6 listopada 2018
r. Powyższa informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną oraz telefonicznie do
sekretariatów przedszkoli, których uczestnicy zostali Laureatami. Organizator zastrzega
sobie prawo do przekazywania informacji wyłącznie przedszkolom, których dzieci
otrzymały nagrody.
7. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja prac dzieci, odbędzie się
w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 9.30, w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej –
Bielszowicach.

VII.

Ochrona danych osobowych oraz warunki ogólne

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, rodziców/opiekunów
prawnych uczestników konkursu oraz nauczycieli (opiekunów artystycznych prac
konkursowych), pozyskanych w celu realizacji konkursu jest Organizator. Możesz
skontaktować się z nami drogą pocztową na adres naszej siedziby lub w formie
elektronicznej na adres: m.skrzypek@pwik.com.pl
2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu celem wzięcia udziału w konkursie
wyrażają w karcie zgłoszenia zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych uczestników konkursu w celu realizacji konkursu, w tym w przypadku
wygrania nagrody na to, by dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, przedszkola
oraz wizerunku uczestnika zostały utrwalone i rozpowszechnione w celach
dokumentacyjnych oraz promocyjnych związanych z konkursem i Organizatorem (w
szczególności: na stronie internetowej Organizatora konkursu, na wystawie
organizowanej w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, w materiałach
promocyjnych dotyczących Konkursu, w tym w publikacjach wydawniczych Organizatora
oraz w innych środkach masowego przekazu, w tym w mediach społecznościowych).
Nauczyciele (opiekunowie artystyczni prac konkursowych) również wyrażają w karcie
zgłoszenia zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu,
rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu oraz nauczycieli (opiekunów
artystycznych prac konkursowych) przetwarzanych w celu realizacji konkursu jest
zgoda (za uczestnika konkursu udziela jej rodzic/opiekun prawny). Jednocześnie
Organizator będzie przetwarzał te dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami
związanymi z konkursem, co jest tzw. prawnie uzasadnionym interesem Organizatora.
3. Podanie danych, wskazanych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne ale niezbędne do
udziału w konkursie/realizacji konkursu.
4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez
Organizatora przez okres niezbędny do realizacji konkursu, nie dłużej jednak niż do
czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe przetwarzane w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora będą przetwarzane do czasu
uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń. Po
ustaniu wyżej opisanych okresów dane zostaną trwale usunięte.
5. Każdy z uczestników, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny oraz
rodzic/opiekun prawny jak również nauczyciel (opiekun artystyczny prac konkursowych)
mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wycofania w dowolnym
momencie wyrażonej zgody (przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na
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6.

7.

8.

9.

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem).
Przetwarzane w celu realizacji konkursu dane osobowe będą przekazywane podmiotom,
które na zlecenie Organizatora wykonują czynności wspierające jego działalność, w
szczególności: firmom świadczącym usługi IT, dostawcom usług drukarskich oraz osobom
lub podmiotom, którym dane zostaną udostępnione w efekcie rozpowszechniania danych
na zgłoszonych pracach poprzez te formy ich rozpowszechniania, na które wyrażona
została zgoda.
Przetwarzane w celu realizacji konkursu dane osobowe nie będą wykorzystywane przez
Organizatora do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału
człowieka), w tym do profilowania.
Przetwarzane w celu realizacji konkursu dane osobowe nie będą przekazywane do
państw spoza EOG (czyli poza Unię Europejską oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein)
ani do organizacji międzynarodowych.
Zgłoszenie Pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.

10. Koszty przygotowania pracy oraz jej wysyłki, ponoszą osoby zgłaszające ją do konkursu.
11. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza,
iż praca nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności nie narusza ich majątkowych
i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią
z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich określonych powyżej,
zgłaszający pracę, jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zrekompensuje
Organizatorom koszty poniesione z tego tytułu.
12. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

VIII.

Nagrody

1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie 20 nagród rzeczowych i dyplomów.
2. Przedszkola, których uczestnicy zdobyli nagrody w konkursie, zostaną telefonicznie
poinformowane o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

IX.

Prawo własności i prawo wykorzystania prac
1.

2.

3.

Uczestnik konkursu, reprezentowany przez rodzica/opiekuna prawnego, wyraża zgodę
na dokonywanie przez Organizatora ewentualnych modyfikacji zgłoszonej przez niego
pracy, z poszanowaniem jej oryginalnej formy, w celu jej skutecznego wykorzystania.
Uczestnik konkursu, reprezentowany przez rodzica/opiekuna prawnego, przenosi na
Organizatora autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez niego pracy na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy − wytwarzanie ich egzemplarzy
techniką drukarską,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami pracy − wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Uczestnik konkursu reprezentowany przez rodzica/opiekuna prawnego, upoważnia
Organizatora do:
a) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnianiu
zgłoszonej przez niego pracy,
b) przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przez rozpowszechnienie
zgłoszonej przez niego pracy.
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4.

X.

Zgłoszona praca staje się własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Postanowienia końcowe

1. Najciekawsze prace zostaną sfotografowane, wydrukowane oraz m.in. opublikowane na
portalu internetowym Organizatora, mediach informujących o konkursie czy
zaprezentowane na specjalnej wystawie.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu
w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz na stronie internetowej www.pwik.com.pl.
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