
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

     

 

 

W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNO-EDUKACYJNEJ 

ZWIĄZANEJ Z TEMATYKĄ PROEKOLOGICZNĄ 

 

PT.: 

 

„ WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM”  

- EDYCJA II 

 

 

 

 

 

Środa Wlkp., luty 2018r. 



 

 

    

§ 1 

Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.  

2. Adres Organizatora: 

 

      Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
    w Środzie Wlkp.;  ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wlkp. 

       tel.: 61 285-35-18; fax: 61 285-63-41;     
                                 www.wodociagi-sroda.pl; e-mail: sekretariat@mpecwik.pl 

 

3. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat Konkursu są: 

 Marta Pukacka, tel. 505-800-098, 517-839-285, e-mail:edukacja@mpecwik.pl 

 

 

§ 2 

Przedmiot Konkursu 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie 

gminy Środa Wlkp. 

2. Przedmiotem Konkursu  jest wykonanie pracy plastycznej  w technice dowolnej, której 

tematyka związana jest z hasłem konkursowym: „ Woda naszym największym 

skarbem”. Motywem przewodnim prac powinna być dbałość o ochronę środowiska 

wodnego. 

 

§ 3 

Cele konkursu 

 

1. Propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród 

uczniów szkół podstawowych. 

2. Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a w szczególności środowiska 

wodnego.    

 

  

 

 

 

 



 

 

§ 4 

Założenia organizacyjne 

 

1. Organizacja Konkursu oraz nagrody są w całości finansowane ze środków Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie 

Wlkp.  

2. Konkurs jest skierowany do uczniów  szkół podstawowych. 

3. Konkurs prowadzony jest w szkołach podstawowych na terenie gminy Środa Wlkp. 

4. Eliminacje do konkursu przeprowadzają szkoły podstawowe we własnym zakresie.  

5. Uczestników konkursu zgłaszają szkoły podstawowe. Zgłoszenie powinno nastąpić na 

druku dołączonym do niniejszego regulaminu. Szkoła podstawowa może zgłosić 

maksymalnie 30 prac.  

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

7. Uczestnikami konkursu są indywidualni uczniowie szkół podstawowych. 

8. Osoby biorące udział w Konkursie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców, 

bądź opiekunów na udział w Konkursie oraz na przeniesienie na Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie 

Wlkp. autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w § 9, sporządzonym 

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku  do Regulaminu.  

 

 

§ 5 

Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac 

 

1. Technika wykonania prac plastycznych: dowolna, format A3. Tematyka prac powinna 

być związana z hasłem konkursowym: „ Woda naszym największym skarbem”. 

Motywem przewodnim prac powinna być dbałość o ochronę środowiska wodnego.  

2. Szkoła podstawowa przeprowadza w oparciu o własny regulamin eliminacje, 

mające na celu wyłonienie maksymalnie 30 najlepszych prac plastycznych.  

3. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko autora, 

- nazwa i adres szkoły, 

- klasa, 

- imię i nazwisko opiekuna, 

- telefon kontaktowy. 

Informacje te należy umieścić na odwrocie pracy. 

4. Każda szkoła podstawowa może zgłosić maksymalnie 30 prac. 

5. Szkoła podstawowa przekazuje prace plastyczne w terminie 

od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018r.  



 

 

Ostateczny termin składania prac 30 kwietnia 2018r. o godz. 14.00 w siedzibie 

Spółki, przy ul. Harcerskiej 16 w Środzie Wlkp. wraz  z  wypełnionym formularzem 

(załącznik nr 1)  i oświadczeniami (załącznik nr 2) załączonymi do niniejszego 

regulaminu. 

6. Przekazane prace winny być należycie zabezpieczone. 

7. Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom. 

 

 

§ 6 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa wyłoni trzy zwycięskie prace. Dopuszcza się również przyznanie 

wyróżnień dla autorów dostarczonych prac. 

3. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany 

przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia  

25 maja 2018 r. 

6. Organizator poinformuje laureatów o rozstrzygnięciu Konkursu, a także miejscu              

i terminie wręczenia nagród, pisemnie i/lub telefonicznie. 

 

§ 7 

Warunki ogólne 

 

1. Uczestnicy Konkursu zgłoszeni przez szkoły podstawowe , jednoznacznie wyrażają 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na 

potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 

2016 r. , poz. 922). 

2. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu .  

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych. 

 

 

 

 

 



 

 

§ 8 

Nagrody 

Zwycięzcy konkursu otrzymają:  

a. Pierwsze miejsce: TABLET. 

b. Drugie miejsce: APARAT FOTOGRAFICZNY. 

c. Trzecie miejsce: TELEFON KOMÓRKOWY.   

Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia, a także przewidziana jest nagroda specjalna dla 

szkoły i opiekunów, z której będzie wyłoniony laureat. 

 

 

 

§ 9 

Prawo własności i prawo wykorzystania prac 

1. Uczestnik Konkursu plastycznego przenosi na Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. autorskie prawa majątkowe do 

wykonanej 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, 

2. Wykonana Praca staje się własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. 

     

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane, wydrukowane oraz m.in. 

opublikowane na portalu internetowym: www.wodociagi-sroda.pl, w mediach 

społecznościowych informujących o konkursie oraz mogą zostać 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 jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

www.wodociagi-sroda.pl. 

 

 
 
 

http://www.wodociagi-sroda.pl/
http://www.wodociagi-sroda.pl/


 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Woda naszym największym skarbem” – 
edycja II 
 

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU W KONKURSIE  PT.: 
„Woda naszym największym skarbem” – edycja II 

 
 
 

 
 
Szkoła Podstawowa   :       ..................................................................................................... 
      Pieczęć szkoły podstawowej 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa 

1   16   

2   17   

3   18   

4   19   

5   20   

6   21   

7   22   

8   23   

9   24   

10   25   

11   26   

12   27   

13   28   

14   29   

15   30   

                   

Imię i nazwisko koordynatora  
z ramienia szkoły                     …………………………………………………………………. … 
 
Telefon kontaktowy                  …………………………………………………………………….. 
 
Jednocześnie informujemy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu. 

2. Akceptujemy zasady i warunki Konkursu. 

 

 

……………………………………
Pieczątka i Podpis dyrektora 
szkoły 

W załączeniu oświadczenia prawnych opiekunów uczniów                                
                                      



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Woda naszym największym skarbem” – 
edycja II 
 
 
                                                                                                       

OŚWIADCZENIE  
 

(dotyczy uczniów zgłoszonych przez szkołę do konkursu) 
 

Wyrażam zgodę na udział  dziecka …………………………………………………………..                          

ucznia klasy…….   , którego jestem prawnym opiekunem  w konkursie plastycznym organizowanym 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                

( Regulamin Konkursu dostępny jest  w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wodociagi-

sroda.pl w zakładce EDUKACJA). 

Akceptuję zasady i warunki konkursu plastycznego.  

Przenoszę na MPECWiK  Sp. z o.o. prawa autorskie i pokrewne do pracy plastycznej,            

a w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą. MPECWiK 

Sp. z o.o. uzyskuje prawo do korzystania z pracy, a w szczególności do publicznego wykorzystania 

jej, utrwalania i zwielokrotniania drukiem lub inną techniką w celach marketingowych, 

wprowadzenia do pamięci cyfrowej komputera i sieci elektronicznej. 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych przez 

MPECWiK Sp. z o.o. w celach promocyjno- marketingowych, związanych z konkursem, zgodnie           

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

 

Data i czytelny podpis prawnego opiekuna: ............................................................................................. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.wodociagi-sroda.pl/
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