REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH ŚWIATOWEGO
DNIA WODY 2019 – WARSZTATY RODZINNE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy konkursu plastycznego pt. „Mam wodę, mam farta!”
organizowanego w ramach Światowego Dnia Wody 2019 – Woda dla wszystkich Warsztaty Rodzinne, które odbędą się w dniu 23 marca 2019 roku, w zabytkowych salach
Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, ul. Księcia Józefa 299, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Mam wodę, mam farta!”
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
S.A. w Krakowie,
Organizatorem.

jest Miejskie
zwane dalej

3. Uczestnikami Konkursu są dzieci wieku 6-11 lat i ich opiekunowie zwani dalej
Uczestnikami Konkursu.
4. Przedmiotem Konkursu będą prace plastyczne wykonane podczas warsztatów
organizowanych w ramach Światowego Dnia Wody 2019 w dniu 23 marca 2019 roku..
5. Prace zostaną wykonane w formacie B2, dowolną techniką plastyczną, przy użyciu
materiałów zapewnionych przez Organizatora.
6. Przewidziany czas na wykonanie plastycznej pracy konkursowej to 30 minut.
7. Praca konkursowa jest zadaniem zespołowym (rodzinnym). Wspólnym dziełem
dziecka/dzieci i rodzica (opiekuna).
7. Temat pracy musi być związany z konkursowym hasłem „Mam wodę, mam farta!”.
Motywem przewodnim pracy jest dostępność wody w Krakowie , a także dbałość o
środowisko naturalne.
8. Każdy zespól złożony z rodzica (opiekuna) i dziecka/dzieci może złożyć tylko jedną pracę
konkursową.
9. Prace konkursowe mają zawierać tytuł, imiona i nazwiska autorów umieszczone na
odwrocie pracy.
10. Organizator Konkursu nabywa na własność egzemplarz pracy konkursowej (utworu).
(Prace konkursowe nie będą zwracane autorom).
11. Prace konkursowe zostaną upublicznione na stronach internetowych Organiozatora oraz
na profilu FB.
12. Prace mogą zostać wykorzystane jako materiał edukacyjny we wszelkich publikacjach
Organizatora.
13. Zgodnie z RODO ( rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ocrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.Urz UE L
119) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych uczestników.

innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe uczestników traktowane są jako
informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji
pomiędzy uczestnikami, a Organizatorem.
14. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wielokrotne publikowanie przez Organizatora
Konkursu imion i nazwisk Uczestników, we wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych i
marketingowych.
15. 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:
 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 w zakresie rozpowszechniania utworu przez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w Internecie),
 w zakresie tworzenia opracowań oraz adaptacji,
 eksponowania utworu lub jego elementów w miejscach publicznych,
 umieszczania utworu lub jego elementów na dokumentach, papierach, drukach lub
innych materiałach reklamowych oraz innych formach dokumentów związanych z
wprowadzeniem towarów i usług do obrotu,
 używania utworu lub jego elementów we wszystkich formach promocji i reklamy
przy zastosowaniu wszelkich technik wizualnych i audiowizualnych, w tym także za
pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu włączając przekaz
satelitarny,
 wykorzystania utwór oraz jego fragmentów do wykonywania nowych projektów, w
tym w szczególności prawo budowania nowych form przestrzennych itp.,
 prawo do nadawania utwór lub jego elementów za pomocą środków masowego
przekazu,
 upoważniania innych osób do korzystania z utwór lub jego elementów w
szczególności na podstawie umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a
osobą trzecią.
 wykorzystywanie elementów zawartych w utworze, jako odrębnych materiałów
graficznych.
16. Jury w trzyosobowym składzie ustalonym przez Organizatora w ciągu tygodnia od dnia
odbycia się warsztatów wyłoni spośród prac konkursowych - 2 prace. Jury oceniając prace
weźmie pod uwagę:
1. Zgodność z tematem
2. Wartość artystyczną
3. Staranność wykonania
4. Jasność przekazu
5. Kreatywność
Informacja o wyłonieniu dwóch najwyżej ocenionych prac konkursowych zostanie podana na
profilu FB Organizatora - W Krakowie dobra woda prosto z kranu oraz na głównej stronie
internetowej www.wodociągi.krakow.pl, a także na pozostałych podstronach. Dwie

wyłonione przez Jury prace, zostaną upublicznione na profilu FB Organizatora. Na którym,
odbędzie się głosowanie, w którym większością głosów internautów zostanie wyłoniony
zwycięzca Konkursu. Autor pracy konkursowej z mniejszą procentową ilością głosów
otrzyma wyróżnienie.
17. Nagrodą główną w konkursie jest zestaw gier edukacyjnych i gadżetów firmowych
Organizatora. Wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom.
Wszystkie Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na profilu FB i na
stronach internetowych Organizatora.
Postanowienia końcowe
1.Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.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. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę Organizatorowi Konkursu
na przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych na potrzeby konkursu.

OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE rodziców/opiekunów prawnych w związku z udziałem własnym i dziecka
(dzieci) w konkursie plastycznym „Mam wodę, mam farta!” organizowanego w ramach
Światowego Dnia Wody 2019 – Woda dla wszystkich - Warsztaty Rodzinne, w dniu 23
marca 2019 roku.
Ja niżej podpisany ................................................................................................ (imię i
nazwisko): wyrażam zgodę na swój udział i udział dziecka lub dzieci
................................................................................................ (imię/na i nazwisko) w konkursie
plastycznym „Mam wodę, mam farta!”, na zasadach określonych w Regulaminie, a ponadto
w imieniu swoim i dziecka/ci :
1. Oświadczam, że przysługuje nam prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy
konkursowej.
2. Udzielam w imieniu swoim i dziecka/dzieci Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej
w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na polach
eksploatacji określonych w Regulaminie konkursu.

3. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej zgody na pierwsze publiczne wykorzystanie pracy
konkursowej.
4. Nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego egzemplarza pracy
konkursowej.
5. Udzielam w imieniu swoim i dziecka/dzieci upoważnienia do wykorzystania danych
osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu, na zasadach określonych w
Regulaminie, oświadczając jednocześnie, iż dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie
dostępu do nich oraz do ich poprawiania.

________________________________
(Podpis rodzica/opiekuna)

