
 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego pt. „ Woda – zdrowie prosto z kranu” 

§1. 

Postanowienia ogólne  

 

1. Ogłoszony zostaje konkurs plastyczny pt. „Woda – zdrowie prosto z kranu”, zwany dalej 

„Konkursem’. 

2. Konkurs jest przeprowadzony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. 

Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, zwany dalej „Organizatorem” 

3. Partnerem Konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 

ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 15 lat, zamieszkujących teren 

miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.  

§2. 

Cel i zasady Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest zaprezentowanie przez dzieci do lat 15 , zamieszkałych na terenie 

miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, własnych wyobrażeń o istotności wody w codziennym 

życiu, o jej wartościach zdrowotnych oraz o sposobach jej oszczędzania. 

2. Konkurs ma popularyzować wiedze o ochronie środowiska i zasobach wodnych oraz ma 

zwrócić uwagę na dobre nawyki żywieniowe ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego 

nawodnienia organizmu. 

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu przez Uczestnika pracy plastycznej 

spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz złożeniu jej w siedzibie 

Organizatora bądź w kasie Pływalni Miejskiej "Wodnik 2000".  

4. Uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu pracę wykonaną samodzielnie, do której Uczestnik 

posiada wszelkie prawa autorskie. 

5. Zgłaszanie prac plastycznych wykonanych przez inne osoby jest zabronione. W przypadku 

naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa, Organizator 

zastrzega sobie prawo do usunięcia pracy Uczestnika z konkursu. Organizator zastrzega sobie 

również prawo do usunięcia prac powszechnie uznanych za obraźliwe, nawołujące do 

przemocy oraz takie, które nawołują do dyskryminacji. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

7. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu przekazanych materiałów. 

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego 

Uczestnika na udział w Konkursie. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na formularzu 

zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy 

przykleić na odwrocie pracy. 

9. Oświadczenie stanowi jednoznaczne, nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich 

praw majątkowych złożonej pracy w Konkursie oraz jest jednoznaczne z nieodpłatnym 

upoważnieniem Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do prac złożonych 

w Konkursie. Zakres przeniesienia i upoważnienia uregulowany jest w stosownym 

 

 

 



oświadczeniu znajdującym się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

 

§3. 

Przebieg Konkursu 

 

1. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę plastyczną w formacie A3 bądź A4 

na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki, Sekretariat na I piętrze bądź zostawić w kasie w kasie Pływalni Miejskiej 

"Wodnik 2000"  do dnia 16.03.2018 r. do godziny 10:00  Prace otrzymane po tym 

terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Praca może zostać wykonana dowolna techniką. Temat pracy: „Woda – zdrowie prosto z 

kranu”.  

3. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i 

naklejeniu go na tył pracy.  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w formie elektronicznej 

na stronie ZWiK Sp. z o.o. (www.zwik-grodzisk.pl) oraz profilu Facebook (link do 

Facebooka znajduje się na stronie internetowej ZWiK, w lewej jej części). 

4. Dostarczone prace plastyczne zostaną sfotografowane i wystawione do oceny w Galerii 

zdjęć na Facebooku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do dnia 17.03.2018r. 

Trzy prace o największej ilości głosów wygrają odpowiednio I miejsce II oraz III. 

5. Aby wziąć udział w głosowaniu należy polubić stronę Facebook Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, a następnie  oddać głos na wybraną 

przez siebie pracę. 

6. Polubienie strony Facebook Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest warunkiem oddania 

ważnego głosu. 

7. Głosowanie trwa do 22.03.2018 r. do godziny 10:00.  Ogłoszenie wyników nastąpi 

23.03.2018r. do godziny 15:30. Odpowiednie miejsca zajmą osoby, z największą ilością 

głosów, stan na 22.03.2018 r. godzina 10:00. 

 

§4. 

Nagroda 

 

1. Spośród zgłoszonych prac zostaną przyznane trzy nagrody: 

 I miejsce: Kolorowa Elektryczna Deskorolka oraz karnet na basen Pływalni 

Miejskiej "Wodnik 2000" o wartości 300 zł, do wykorzystania dla całej rodziny. 

 II miejsce: Aparat analogowy + karnet na basen Pływalni Miejskiej "Wodnik 

2000" o wartości 200 zł, do wykorzystania dla całej rodziny. 

 III miejsce: Aparat analogowy + karnet na basen Pływalni Miejskiej "Wodnik 

2000" o wartości 100 zł, do wykorzystania dla całej rodziny. 

§5. 

Pozostałe postanowienia 

 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają  odpowiednie  

zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  Ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  

prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  (Dz.U. 2017 poz. 880 t.j ze zmianami). 

2. Osoba odpowiedzialna za konkurs: Julia Majer, e-mail: julia.majer@zwik-grodzisk.pl, t: 607-

407-657. 

http://www.zwik-grodzisk.pl/
mailto:julia.majer@zwik-grodzisk.pl


 


