REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Nazwij i zaprojektuj nam naszą wodociągową maskotkę ”

§1
Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
plastycznym pod nazwą „Nazwij i zaprojektuj nam naszą wodociągową maskotkę”, zwanym dalej
„Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania laureatów.
2. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego
Spółka Akcyjna w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie 42-202, ul. Jaskrowska 14/20, zwane dalej
„Organizatorem”.

§2
Cel Konkursu:
1. Zaprojektowanie i nazwanie maskotki będącej znakiem rozpoznawczym Organizatora;
2. Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości;
3. Popularyzacja działań artystycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

§3.
Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, zamieszkałych w Częstochowie oraz gminach
zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, tj. gminach:
Mykanów, Miedźno, Kłobuck, Rędziny, Mstów, Olsztyn, Poczesna, Konopiska i Blachownia.

§4
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
Praca powinna przedstawiać artystyczną wizję autora z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
Praca powinna być wykonana w formacie A4 lub A3;
Forma i technika – forma plastyczna płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, wycinanki;
Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora;
Praca plastyczna nie może być zgięta, zrolowana lub oprawiona;
W Konkursie nie mogą brać udziału prace prezentowane w innych konkursach plastycznych,
wystawach, itp.;
7. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca następujące dane: imię i nazwisko oraz
rok urodzenia uczestnika, telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego oraz nazwa
miejscowości i gminy zamieszkania uczestnika konkursu.
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§5
Warunki uczestnictwa i harmonogram konkursu:
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. do Biura Obsługi
Klienta Organizatora, ul. Jaskrowska 14/20, 42-200 Częstochowa.
4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą odsyłane przez Organizatora.
5. Prace niespełniające kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez
Komisję Konkursową.
6. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego uczestnika oświadczenia, stanowiące załączniki do Regulaminu.

§6
Komisja Konkursowa:
1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”.
2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania
najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody rzeczowe.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram
posiedzenia Komisji.
5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej dokumentacji.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą większością
głosów.
7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§7
Ocena prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników:
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a) zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b) oryginalność i kreatywność,
c) sposób ujęcia tematu,
d) walory artystyczne, m.in. kompozycja, gama kolorystyczna.
2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 stycznia 2020 roku. Lista nagrodzonych osób zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.pwik.czest.pl.
4. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§8
Nagrody w Konkursie:
1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród. Data inauguracji zostanie podana
w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.

3. Wybrana przez Komisję nazwa maskotki zostanie wykorzystana jako nazwa powstającego przedszkola.
4. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania
nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym
Regulaminie.
5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
6. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

§9
Ekspozycja prac:
1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia nagród.
2. Prace laureatów zostaną wykorzystane przy tworzeniu maskotki Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych prac.

§10
Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez przedstawiciela
ustawowego/opiekuna prawnego autora pracy oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu,
dotyczącego nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich na organizatora Konkursu.

§11
Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym Regulaminie bądź w jego
załącznikach, przy czym zmiany wchodzą w życie po 3 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści
na stronie internetowej Organizatora.
2. Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować na adres email: tomasz.tyl@pwik.czest.pl,
bądź dzwoniąc pod numer telefonu 725-242-027.
3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników Konkursu
plastycznego.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. „Nazwij i zaprojektuj nam naszą wodociągową maskotkę”

……………………………………………….

………………………….……………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

imię i nazwisko uczestnika Konkursu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki/dziecka, którego jestem
opiekunem prawnym* ………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia)

do celów związanych z Konkursem plastycznym pn. „Nazwij i zaprojektuj nam naszą wodociągową
maskotkę”, organizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego
S.A. w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa, dla dzieci
w wieku od 4 do 8 lat, zamieszkałych w Częstochowie oraz gminach zrzeszonych w Związku Komunalnym
Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, tj. gminach: Mykanów, Miedźno, Kłobuck, Rędziny,
Mstów, Olsztyn, Poczesna, Konopiska i Blachownia.
Wyrażam zgodę na prezentację wyników konkursu i wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* oraz
publikację zdjęć z gali wręczenia dyplomów na stronie internetowej www.pwik.czest.pl, w kwartalniku
„Źródełko” wydawanym przez Przedsiębiorstwo, Deklaracji Środowiskowej Przedsiębiorstwa i innych
materiałach promocyjnych wydawanych przez Przedsiębiorstwo, a także w mediach społecznościowych.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu oraz Klauzulą Informacją dotyczącą
przetwarzania danych osobowych dla uczestników Konkursu.

...................................................

………………………………………..

miejscowość, data

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* - właściwe podkreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu pn. „Nazwij i zaprojektuj nam naszą wodociągową maskotkę”

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 dalej RODO) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska
14/20;
2) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Konkursu należy
kierować do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego SA w Częstochowie, kontakt pod numerem tel. nr 34 37-73 -115 lub adresem
email: malgorzata.zalewska@pwik.czest.pl;
3) podane dane osobowe przetwarzane będą w celach i zakresie niezbędnym do organizacji,
przeprowadzenia i promocji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród, zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą
oraz art. 6 ust 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
4) podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie; dokonanie
zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie Konkursu plastycznego
pn. „Nazwij i zaprojektuj nam naszą wodociągową maskotkę” oraz udzieleniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
5) przetwarzanie danych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także:
a) publikację imienia i nazwiska dziecka na listach konkursowych, listach laureatów oraz na stronie
internetowej Przedsiębiorstwa www.pwik.czest.pl, w kwartalniku „Źródełko” wydawanym przez
Przedsiębiorstwo, Deklaracji Środowiskowej Przedsiębiorstwa i innych materiałów
promocyjnych wydawanych przez Przedsiębiorstwo;

b) wizerunku uczestników na stronie internetowej www.pwik.czest.pl, w kwartalniku „Źródełko”
wydawanym przez Przedsiębiorstwo, Deklaracji Środowiskowej Przedsiębiorstwa i innych
materiałów promocyjnych wydawanych przez Przedsiębiorstwo oraz w mediach
społecznościowych.
6) dane Uczestnika Konkursu mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w tym przez okres wynikający
z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej administratora;
7) Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie;
8) jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać danych osobowych Uczestnika
Konkursu do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych;
9) Dane Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania;
10) Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa,
że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
........................................…
(miejscowość, data i podpis)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu pn. „Nazwij i zaprojektuj nam naszą wodociągową maskotkę”

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU DZIECKA

złożone w dniu ………………………… w ……………………………………………………………….
przez:…………………………………………………………………………………………………………
Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny dziecka ………………………………..……….................
niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego*, na potrzeby konkursu pn. „Nazwij
i zaprojektuj nam naszą wodociągową maskotkę”, organizowanego przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A w Częstochowie, oraz w celach informacyjnych
i promujących Konkurs, poprzez publikację informacji i wizerunku dziecka na stronie internetowej
www.pwik.czest.pl, w kwartalniku „Źródełko” wydawanym przez Przedsiębiorstwo, Deklaracji
Środowiskowej Przedsiębiorstwa i innych materiałach promocyjnych wydawanych przez Przedsiębiorstwo
a także w mediach społecznościowych.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb
Konkursu i w calu jego promowania wizerunek mojego dziecka/podopiecznego* może być użyty
do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji a także
zestawiony z wizerunkami innych osób, uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie
filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby Konkursu – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium,
w szczególności rozpowszechnianie na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A w Częstochowie.
Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny
sposób dóbr osobistych dziecka.
Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz
ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.

........................................…
(miejscowość, data i podpis)
* - właściwe podkreślić

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu pn. „Nazwij i zaprojektuj nam naszą wodociągową maskotkę”

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH
NA ORGANIZATORA KONKURSU

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………. jako przedstawiciel ustawowy/opiekun
prawny dziecka ……………………………………………………, będącego autorem pracy konkursowej
– zwanej dalej jako „dzieło”, zgłoszonego do konkursu plastycznego pn. „Nazwij i zaprojektuj nam naszą
wodociągową maskotkę”, organizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Częstochowie (zwanego dalej „Organizatorem”) dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, zamieszkałych
w Częstochowie oraz gminach zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie, tj. gminach: Mykanów, Miedźno, Kłobuck, Rędziny, Mstów, Olsztyn, Poczesna,
Konopiska i Blachownia, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw
autorskich do dzieła w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie
prawa majątkowe do dzieła.
Autorskie prawa majątkowe do dzieła przechodzą na Organizatora z chwilą podpisania niniejszego
oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania dzieła
i rozporządzania nim.
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
1. publiczne prezentowanie, wyświetlanie;
2. wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji;
3. wykorzystanie w celu stworzenia postaci reklamującej Przedsiębiorstwo.
Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora dzieła zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań dzieła w zakresie wskazanym powyżej.
Oświadczam, że dzieło jest autorstwa mojego dziecka/podopiecznego i że w związku z wykonaniem dzieła
i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konkursu.
Przetwarzane dane uczestnika konkursu (imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek, praca plastyczna)
mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami.
Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne.

........................................…
(miejscowość, data i podpis)

