Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

Regulamin IX Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie
„WODA

= ŻYCIE”

1. Organizatorem IX Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie WODA = ŻYCIE jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych znajdujących się na
terenie gmin Członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
tj. na terenie: miasta Częstochowy, miast i gmin: Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Konopiska,
Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny.
3. Celami organizacji konkursu są:
promocja idei i celów obchodów Światowego Dnia Wody i Międzynarodowej Dekady
Wody 2018 – 2028 „Woda dla Zrównoważonego Rozwoju” ustanowionych przez
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych,
podniesienie świadomości na temat roli wody w życiu organizmów żywych,
promocja odpowiedzialnego korzystania z wody,
kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych,
rozwijanie wiedzy o wodzie oraz umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
rozwijanie wiedzy o lokalnych warunkach hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz
problemach związanych z zanieczyszczeniem wód, w tym wód podziemnych,
poznanie najważniejszych elementów systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
na obszarze funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego SA w Częstochowie, a także realizowanych przez Przedsiębiorstwo
procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
4. Zakres wiedzy – Konkurs obejmuje i rozszerza treści podstawy programowej z przedmiotów:
chemia, biologia, geografia i fizyka w zakresie dotyczącym tematyki wody. W teście konkursowym
zawarte zostaną także pytania odnoszące się do informacji związanych z gospodarowaniem i ochroną
zasobów wody, zamieszczonych na stronach internetowych:
Światowego Dnia Wody dla lat: 2021 i 2022,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu,
Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie,
organizacji Water Footprint Network,
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie,
włącznie z Deklaracją Środowiskową Przedsiębiorstwa (wydanie V, aktualizacja lipiec 2021r.).
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5. Przebieg Konkursu,
5.1. I etap konkursu (etap szkolny) - chętni uczniowie przygotowują w terminie do dnia 20 grudnia
2021r. prezentację w programie Power Point na temat „Wody podziemne, ich pochodzenie oraz rola” nie
więcej niż 12 slajdów (włączając w to slajd tytułowy oraz zawierający informację o wykorzystanej
bibliografii). Powołana przez dyrektorów szkół komisja szkolna dokonuje oceny prezentacji biorąc
pod uwagę względy: merytoryczne, graficzne i estetyczne. Autor najlepszej prezentacji z danej szkoły,
zakwalifikowany zostaje do II etapu Konkursu pod warunkiem wysłania przez szkołę formularza
zgłoszenia uczestnictwa ucznia (zał. 1 do regulaminu) oraz zgody na przetwarzanie danych (zał. nr 3)
na adres e-mail: konkurs@pwik.czest.pl wraz z przygotowaną prezentacją w nieprzekraczalnym
terminie do 22 grudnia 2021r. Organizator konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
w terminie do 7 stycznia 2022r., prześle potwierdzenie otrzymania zgłoszenia uczestnictwa oraz
prezentacji konkursowej.
5.2. II etap konkursu (finał Konkursu) - odbędzie się w drugiej połowie marca 2022r. Dokładne
miejsce zorganizowania finału konkursu oraz data i godzina jego rozpoczęcia zostaną wskazane
w specjalnym komunikacie Przedsiębiorstwa, w terminie do 4 marca 2022r. Z uwagi na panującą
sytuację epidemiczną w regionie etap finałowy Konkursu będzie mógł zostać przeprowadzony przy
wykorzystaniu platformy do zdalnej komunikacji np. MS Teams , formularzy Google itp.
W etapie II uczestnicy konkursu będą rozwiązywać test zawierający około 30 - 40 pytań.
Przewidywany czas na rozwiązanie testu – około 30 - 45 minut.
5.3. Zwycięzcą konkursu zostanie ta osoba, która za rozwiązany przez siebie test uzyska najwięcej
punktów. W przypadku gdy największą ilość punktów zdobędą dwie lub więcej osób, o zwycięstwie
decyduje ilość punktów uzyskana z zakresu wiedzy dotyczącej Światowego Dnia Wody. W przypadku
braku rozstrzygnięcia następnym kryterium wyłonienia laureata będzie ilość punktów uzyskana za
prezentację, o której mowa w punkcie 5.1.
6. Zakończenie Konkursu.
6.1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu przeprowadzenia Konkursu (w przypadku gdy
Konkurs będzie przeprowadzany w formie tradycyjnej) lub terminie trzech dni roboczych licząc od
dnia przeprowadzenia II etapu Konkursu w przypadku gdy będzie on zorganizowany w formule
zdalnej.
6.2. Zwycięzca konkursu (zdobywca I miejsca) oraz autor prezentacji, która uzyskała największą ilość
punktów zaprezentują przygotowane przez siebie prezentacje wszystkim uczestnikom konkursu oraz
zaproszonym gościom, po uroczystym ogłoszeniu wyników. W przypadku gdy, z uwagi na panującą
epidemię choroby Covid 19 etap finałowy Konkursu odbędzie się w formule zdalnej, laureaci
Konkursu: zwycięzca Konkursu oraz autor najlepszej prezentacji, zobowiązani są do nagrania
przygotowanej przez siebie prezentacji. Nagrana prezentacja powinna zostać udostępniona na stronie
internetowej szkoły ucznia oraz powinna zostać przesłana do organizatora Konkursu.
7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 4 osoby. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest
Pan Michał Król - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego SA w Częstochowie.
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8. Nagrody i wyróżnienia:
8.1. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe:
8.1.1. o wartości 800 - 1000zł za zdobycie I miejsca,
8.1.2. o wartości 500 – 700 zł za zdobycie II miejsca,
8.1.3. o wartości 200 – 400 zł nagroda za zdobycie III miejsca.
8.2. Nagrodę o wartości 200 – 400 zł otrzyma również uczeń, którego prezentacja, o której mowa
w punkcie 5.1, uzyskała największą ilość punktów. Komisja, o której mowa w punkcie 7, oceniając
prezentację weźmie pod uwagę względy: merytoryczne, graficzne i estetyczne.
8.3. Uczestnicy konkursu, którzy nie zostaną laureatami konkursu, otrzymają dyplomy uczestnictwa
w Konkursie oraz upominki.
8.4. Szkoła, do której uczęszcza zwycięzca konkursu (zdobywca I miejsca), otrzyma nagrodę rzeczową
o wartości 1500 - 2000 zł.
9. W przypadku, gdy II etap Konkursu odbędzie się w formie stacjonarnej, za dojazd oraz zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzenia II etapu
Konkursu, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania z przygotowanych
prezentacji, a szczególnie ich publikowania i prezentowania w celach promocyjnych, w telewizji i na
stronach internetowych organizatora Konkursu i Patronów Konkursu.
11. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie swoich prac i materiałów
z konkursu, w tym dokumentacji zdjęciowej, w celu wykorzystania ich do promocji wydarzenia.
12. Nadesłanie prezentacji na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.
13. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do:
13.1 przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka biorącego udział w konkursie klauzuli
informacyjnej dla uczestników konkursu – załączniki: nr 2 oraz nr 3;
13.2 odebrania od rodziców (prawnych opiekunów) dziecka biorącego udział w konkursie zgody na
przetwarzanie danych osobowych ucznia do celów konkursowych (załącznik nr 3) i przesłania
go łącznie

z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznikiem nr 1) oraz

przygotowaną prezentacją konkursową na adres organizatora konkursu tj.:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie
Stanowisko ds. ZSZ
ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa
adres e-mail: konkurs@pwik.czest.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU IX EDYCJI KONKURSU WIEDZY O WODZIE
„WODA=ŻYCIE”

organizowanego z okazji obchodów Światowego Dnia Wody, dla uczniów szkół podstawowych
znajdujących się na terenie miasta Częstochowy, miast i gmin Kłobuck, Blachownia oraz gmin:
Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny.

Wzór formularza zgłoszenia
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE „WODA = ŻYCIE”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ........................................................................................

Klasa: ..........................................................................................................................................

Nazwa szkoły: .............................................................................................................................

Adres szkoły: ..............................................................................................................................

e-mail szkoły: .............................................................................................................................

Nauczyciel – opiekun ucznia: ......................................................................................................

e – mail uczestnika konkursu: …………………………………………………………………..

Pieczęć szkoły:
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU IX EDYCJI KONKURSU WIEDZY O WODZIE
„WODA=ŻYCIE”
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA
UCZESTNIKÓW KONKURSU WIEDZY O WODZIE „WODA = ŻYCIE”
Na podstawie z art. 13 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 -112 lub adresem email
iod@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 Wiedzy o Wodzie
„Woda = Życie” oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5) przetwarzanie danych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także:

a) publikację imienia i nazwiska, klasy oraz szkoły uczestnika na listach konkursowych, listach
laureatów,
b) publikację 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,
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.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU IX EDYCJI KONKURSU WIEDZY O WODZIE
„WODA=ŻYCIE”

………………………………………………………..………..

………………………………………….……………………

imię/imiona i nazwisko uczestnika Konkursu

…………………………………………………………..

………………………………………………………..

imiona i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych)

klasa

……..………………………………………………….

……….………………………………………………………

……………………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły)

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKA IX INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU WIEDZY O WODZIE
„WODA = ŻYCIE”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, którego jestem opiekunem
prawnym* …………………………………………………………………………………………..……
(imię/imiona i nazwisko dziecka)

do celów konkursowych w związku z organizacją Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”,
organizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 dla uczniów szkół
podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.
Wyrażam zgodę na publikację: prezentacji konkursowej, wyników i wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego* w zakresie: wyników laureatów oraz wręczenia zaświadczeń podczas gali
konkursu
i publikację
z
niej
zdjęć:
na stronie internetowej
www.pwik.czest.pl,
w kwartalniku „Źródełko” wydawanym przez Przedsiębiorstwo, Deklaracji Środowiskowej EMAS
Przedsiębiorstwa i innych materiałach promocyjnych wydawanych/przedstawianych przez
Przedsiębiorstwo.
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
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