
Regulamin konkursu dla szkół podstawolyych

,rWoda w przyrodzie i w życiu człowieka'o

POSTANOWIENIA OGÓLNE - WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

L Organtzatorem konkursu jest Miejski ZakJad Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Myślenicach. 
.

il. Cele konkursu:

a) Promocja wody jako nieodłącznego składnika życialudzkiego.

b) Uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda w środowisku naturalnym i jak wielkie

zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

c) Promocja zakładu.

III. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Dobrowolne jest również podanie

danych zw iązany ch z udzińem.

IV. Uczestnikami Konkursu mogą byćwyłącznie uczriowie klas IV - VIII Szkół Podstawowych

publicznych i niepublicznych, zlokalizowanych na obszarze Gminy Myślenice.

V. Konkurs podzielony zostńna dwie części:

D CZĘŚCPLASTYCZNĄ

il) TEST WIEDZY o WODZIE

1. W pierwsz ej częścikonkursu uczestnicy będą mieli za zadaniewykonać plakat

w formacie A2 lub .Ą3, w dowolnej technice, pokazującyjak wielką rolę odgrywa woda

w zyciu człowieka.

2. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę uczestników.

3. Prace konkursowę można zgłaszać wyłącznte za pośrednictwem szkoły właściwej dla

uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez szkołę

właściwą dla uczestnlka oruz opiekuna prawnego uczestnika.

5. Szkoła właściwa dla uczestnika Konkursu powinna przesłać prace konkursowe pocńą

tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres Organizatora lub dostarczyćje osobiście do

Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 47, 32-400

Myślenice w terminie do 12.03.2020 r. do godziny 15:00.

6. W wypadku przesyłaniapracy konkursowej przesyłkąpocztową, na kopercie/opakowaniu

powinien się znależć dopisek ,,Konkurs - Woda w ptzytodzie",
,]

7. Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane (decyduje data wpĘwu do MZWiK

w Myślenicach).

8. Prace konkursowe przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.



g. Każdąpracę konkursowąnalezy podpisaó, tj, podaó: imię i nazwisko ,ucznia, klasę oraz

pełną fiazwę szkoły.

10. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA (zał, Nr 1

do regulaminu) wypełnioną i podpisaną przezopiekuna prawnego uczestnika,

1 1. prace konkursowe bez poprawnie wypełnionej kaĄ zgłoszenia zostanąodrzucone,

L2. organizŃor zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia z ldziŃu

w konkursie uczestników,którzy naruszĄąpostanowienia niniejszego Regulaminu,

13. Prace konkursowe nie będą zwracane,

14. Wybór finalistów konkursu zostanie dokonany przezKomisję konkursową, składającą się

z ptzedstawicieli Organizatora Konkursu,

15. komisja konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

- zgodność pracy konkursowej ztemŃem Konkursu,

- kreatywnośó i oryginalność pracy konkursowej,

_ walory arty sty czne, w szczególności : starannośó wykonania, kolorystYka, komPozYcj a

i technika.

16. Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowani zostaną altorzy 20 najlePszYch Ptac

plastycznych.

17. W drugiej części konkursu, zadańęm uczestników będzie rozwtązanie Wielkiego testu

wiedzy o wodzie.

18. Test wiedzy o wodzie dla finalistów pierwszej częŚci konkursu odbędzie się

w bitrze Miejskiego Zal<ła&l Wodociągow i Kana|tzacjt w MyŚlenicach przY

ul. Piłsudskiego 47,w dniu 20.03.2020 r. o godzinie 10:00,

19. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników jednakowej liczby punktów

w drugiej części konkursu, o końcowym miejscu uczestnika decydowaĆ będą PunktY

przyznaw ane przezkomisj ę przy ocenie pracy plastycznej uczestnika.

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród cnlwają osoby

odpowiedzialnepowołaneprzezOrgartizatora.

2. ostateczny termin przesłanialdostarczeniaprac na adres Organizatorato 12.03-2020r.

3.WerdyktKomisjiKonkursowejjestostatecznyiniepodlegaodwołaniu.

4. Szkoły biorące udziń w Konkursie zostaną poinformowane o wynikach pierwszej częŚci

konkursu do dnia 17.03.2020 r. telefonicznię i e-mailowo,



5. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się w biurze Miejskiego

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 47, w dniu

20.B.2a20 r. bezpośrednio po zakohczetiu II części konkursu.

6, Wyniki konkursu zostaną opublikowanie na stronię internetowej

hĘ s : //www. mzwikmyslenice " 
com.pl/ otaz na stronie Facębook Or ganizator a.

7. Nauczyciel /opiekun biorący udziŃ w uroczystości wręczenia nagród zobowiązany jest

dostarczyć Organizatorowi ,, Oświadczenie opiekuna prawnego / nauczyciela uczestniczqcego

w uroczystym wręczeniu nagród dla laureatów konkursu" (stanowiące zał. nr 2 do

Regulaminu), najpóźniej do dnia wtęczenia nagród tj, 20.03 -2020 r,

PRAWA AUTORSKIE

1. Nadesłanie pracy należącej do osób trzęcich skutkuje natychmiastowym usunięciem pracy

konkursow ej oraz wykluczeniem uczestnika z Konkursu.

2, Odpowiedzialność ztynŃunaruszeniapraw autorskich ponosi opiekun prawny uczestnika,

3. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi, uczestnik za zgodą swojego

opiekuna prawnego, nieodpłatnie, beńerminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na

Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu przepisów ustawy z 4

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Z chwilą przekazania Prucy konkursowej Organizatorowi Konkursu, uczestnik wraz

z autorskimi prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenosi nieodpłatnie na

Organizatora Konkursu własność wydanego egzemplarza pracy konkursowej

iwyłączne prawo do opracowywania pracy konkursowej orazzęzwalania na wykonywanie

za|eżnego prawa autorskiego do w/w pracy.

ODPOWIEDZIALNOŚC ORCANIZATORA KONKURSU

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności zaptacę konkursowe, które nie dotarły do niego

z przyczyn od niego niezależnych, w szczegóIności wskutek zaginięcia przesyłki w

transporcie, a także za lszkodzenie pracy konkursowej podczas transportu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przęz ucz€stnika Konkrrrsu

nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje

odebraniem prawa do Nagród. ':



Informdcja o przetw arzaniudanych osobowych _ klauzula informacyjna,

Na podstawie Rozporz ądzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w zwtązku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepłyrlru takich danych oraz uchYlenia dYrektYwY 95l46lwB' PrzekazujemY

następuj ące informacj e :

Administrator danych, dane kontaktowe,

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, opiekunów prawnych, nauczycieli

reprezenfujących szkoĘ jest Miejskizarządwodociągów i kanalizacji w Myślenicach sp, z o,o,

ul. Piłsudski ego 47 ,32,400 Myślenice

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail:j,debowski@evoleo,p1

podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania ora,z

okres przetw arzania danych osobowych,

ań. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane doĘc zą, wyraziŁa wyraźmą zgodę ta ptzetwarzanie

swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów,

Dane podawane są dobrowolnie,

okres przeilvarzalia danych osobowych wskazany W Wyrazonej zgodzie lub do

czasul cofnięcia zgody,

RealizacjacelówzawartychwodrębnieWyrazonychzgodach;

Dane osobowe uczestników będą przetwarzanewyŁączniew celu i w zakresie niezbędnym

do przepro wadzenia Konkursu, w tym w szczegó|ności ogłoszenia wyników Konkursu,

przekazania nagród. Dane osob owe zwyctęzców konkursu, a w przypadku wyrazenia

odrębnejzgodywizerunekZwycięzcy,mo88byćpublikowanenastronach
internetowych organizatora otaz na profilach w mediach społecznościowych, podanie

danych jest dobrowoln e, |eczniezbędne dla potrzeb przeprowa dzęnia Konkursu,

Przekazywanie danych.

Państwa dane osobowe mogą byćprzekazywane następującym odbiorcom danych:

a) podmiotom przetwarzającymdane w imieniu Administratora w oparciu o zawarte umowY

powierzenia danych,

b) organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie PrzePisÓW Prawa,



Prawaprzysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.

Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub

przeniesienia, o ile pozwalająna to przepisy prawa.

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa doĘczą, ich

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

W zakresię, w jakim udzieliliście Państwo zgody naprzetwarzanię danych osobowych, przysługuje

państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodnoŚĆ z prawem

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Pręzesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautom aĘ zowa n e przetw arzanie o r az p rofi low a nie.

Dane osobowe mogą byó przetwatzanę w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie

przewiduje profi lowania przetw arzanych danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w

dowolnym czasie podczas trwania Konkursu. Każdazmianazostanie tiezwłocznie ogłoszona

na stronie internetowej.

2. Sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem rczstrzyga Organizator konkursu.

TERMINARZ KONKURSU

12.03.2020 r. do godziny 15:00

I3-I7,03.2020 r.

I7,03.2020 r

20.03.2020 r. o godzinie 10:00

20.03.2020 r

Pr*łe* J*ruqtl1.1
Miejst:ie,go ZnXl*S,'l SJttdociągów

i ifuttł*iilłłli ŁiB. z o.tl.

ą - _ --1.ą
ft6r inż. Kłat,ł.yłru Burde

Okres dostarczania prac konkursowych

Ocena prac konkursowych

Informacja o wynikach pierwszej części

konkursu

Wielki test wiedzy o wodzie

Wręczenie nagród



Zńącznlknr 1 do regulaminu Konkursu,,Woda w przyrodzie i w życiu człowieka"

KARTA ZGŁOSZEN!A

lmię i nazwisko ucznia

Szkoła

KIasa

lmię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu

podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

ośwlnoczrrulR

Działając w imieniu Uczestnika konkursu :

oświadczam , że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu ,,Woda w przyrodzie i w Życiu

człowieka" iwyrażam zgodę na udział uczestnika w konkursie.

podpis opiekuna prawnego

uczestnika konkursu

oświadczam , że zg|aszana do konkursu praca jest autorstwa uczestnika oraz przysługuje mu do niej

ogół praw autorskich.

podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu



Zńączniknr 1 do regulaminu Konkursu ,,Woda w przyrodzie i w zyciu człowieka"

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgodyl na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowYch

uczestnika konkursu w tym jego wizerunku utrwalonego w związku z jego udziałem w konkursie

(ogłosze n iem wyni ków konku rsu) poprzez wykorzysta n ie materiału :

n- na stronach internetowych,

n- w wybranych mediach społecznościowych,

l- w środkach masowego przekazu,

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofaĆ. Brak zgody

uniemożliwia udział w konkursie.

podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu



Zńączniknr 2 do regulaminu Konkursu,,Woda w przyrodzie i w życiu człowieka"

Oświadczenie opiekuna prawneEo l nauczycaela

uczestniczącego w uroczystym wręczeniu nagród dla laureatów konkursu.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgodyl na wykorzystanie i przetwarzanie moich danYch osobowYch

w tym mojego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem mojego dziecka/uCznia w konkursie

(ogłosze niem wyni ków ko nkursu), poprzez wykorzysta nie materiału :

l- na stronach internetowych,

l- w wybranych mediach społecznościowych,

n- w środkach masowego przekazu,

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofaĆ. Brak zgodY

uniemożliwia pubiikowanie danych w tym wizerunku osoby.

podpis opieku na prawnego/nauczyciela


