
REGULAMIN KONKURSU 

PLASTYCZNEGO  

na  

„Postać Żurawia widziana oczami dziecka”  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki uczestnictwa 

w konkursie plastycznym pod nazwą „Postać Żurawia widziana oczami dziecka”, 

zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki 

nagradzania laureatów. 

2. Organizatorem Konkursu jest:  

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku 

ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok,  

zwanej dalej „Organizatorem”   

 

§ 2 

Cel Konkursu 

Celem konkursu plastycznego jest : 

1. stworzenie postaci będącej znakiem rozpoznawczym Wodociągów Białostockich,  

2. kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci,  

3. rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i wiary we własne siły, 

4. doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami 

plastycznymi jako środka wypowiedzi,  

5. rozwijanie samodzielności i umiejętności, 

6. rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody. 
 

§3 

Zakres terytorialny i uczestnicy 

1. Konkurs kierowany jest do dzieci z przedszkoli w wieku 5 – 6 lat jak i uczniów szkół 

podstawowych klas I - IV (7 – 11 lat) znajdujących się na terenie miasta Białegostoku oraz 

gminy Wasilków.  

 



§4 

Praca Konkursowa 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a. temat pracy konkursowej – praca powinna przedstawiać artystyczną wizje autora 

z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu, 

b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 lub A3,  

c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, wycinanki, 

d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora, 

e. praca plastyczna nie może być zgięta, zrolowana, lub oprawiona, 

f. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach 

plastycznych, wystawach, itp. 

2. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

§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 plastyczne należy przesyłać w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku 

na adres: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok lub 

złożone osobiście w sztywnym, ochronnym opakowaniu w sekretariacie II piętro 

(adres jak wyżej). 

4. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinien 

się znaleźć dopisek: „Praca na konkurs – „Postać Żurawia”.  

5.  Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora. 

6. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1 

Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 28 czerwca 2019 roku.  

7. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską  

o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 3 i 6 decyduje data stempla pocztowego. 

8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą odsyłane przez Organizatora.  

9. Prace niespełniające kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę 

przez Komisje Konkursową.  



10. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli 

ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera 

załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu. 

11. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.wobi.pl  

w zakładce Kampanie Społeczne.   

 

§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 w ujęciu tematu, 

c. sposób ujęcia tematu, 

d. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka. 

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie 

Komisji.   

3. Komisja przyzna nagrody rzeczowe dla najlepszych trzech prac.        

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 sierpnia 2019 roku. Lista nagrodzonych osób 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.wobi.pl,  

w zakładce Kampanie Społeczne. 



5. Sytuacje 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. 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.  

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.  

5. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. 

6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.  

 

§9 

Ekspozycja prac 

1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia 

nagród. 

2. Prace laureatów zostaną wykorzystane w tworzeniu maskotki jak i pacynki 

przedstawiającej postać Żurawia widzianą oczami dzieci.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych prac.  

  

§10 

Prawa autorskie 

Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez ustawowego 

opiekuna prawnego autora pracy oświadczenia, którego treść zawiera załącznik nr 4 do 

Regulaminu, iż przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz 

udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie 

wykorzystywania pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

a. publiczne prezentowanie, wyświetlanie; 

b. wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji; 

c. wykorzystanie w celu stworzenia postaci Żurawia.  

 

 



§11 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym Regulaminie bądź  

w jego załącznikach z tym, że zmiany wchodzą w życie po 3 dniach od daty zamieszczenia 

zmienionej treści na stronie internetowej Organizatora.  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jego przerwania, unieważnienia bez podania 

przyczyny.    

3. Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można kierować bezpośrednio na adres 

mskiepko@wobi.pl, bądź pod numerem telefonu 85 74 58 165.  

4. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki; 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

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 

 

METRYCZKA  

 

1. Imię i Nazwisko ucznia:  

…………………..……………………………………...................... 

2. Grupa/Klasa:…………………………...………………………………………….................. 

3. Nazwa i adres Przedszkola /Szkoły 

:…...………………………………………….…..……... 

…….…………………………………………………………………................................... 

………………………………...………………………………………................................... 

………………………………………………………………….......................................... 

4. Imię i Nazwisko Przedstawiciela Ustawowego lub Opiekuna Prawnego: 

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

5. Dane kontaktowe: 

……………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE O WYRA ŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH  

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów konkursu jest spółka 

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok. Przetwarzanie 

danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@wobi.pl. 

3. Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, 

a także w celach marketingowych.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

− sprostowania danych 

− usunięcia danych, 

− ograniczenia przetwarzania danych,  

− przenoszenia danych, 

− wniesienia sprzeciwu, 

− cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

− imię i nazwisko; 

− numer telefonu; 

− nazwa i adres szkoły podstawowej 

− wizerunek; 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także 

w mediach i portalach społecznościowych) o wynikach konkursu.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 



10.  Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotom z którymi Organizator posiada 

zawarte odpowiednie umowy. 

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator  

w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  

− przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  

− utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych 

− nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych. 

13.  Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie dzieła akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego 

Regulaminu jak również wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w doraźnej 

bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach 

związanych z organizacją konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego 

przeprowadzenia.  

 

 

 

............…………………………..    

Miejscowość, data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZ ERUNKU 

 

złożone w dniu ………………………… w …………………………………………………………. 

przez:………………………………………………………………………………………………….. 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka …………………………................  

uczącego się w klasie ..........................w szkole................................................................................... 

niniejszym wyrażam zgodę na:  

1. Nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka/ podopiecznego, na potrzeby konkursu pn. „Postać Żurawia widziana oczami 

dziecka”, organizowanego przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku (zwane dalej 

Organizatorem) dla szkół podstawowych, zwanego dalej „Konkursem”, oraz  

w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego 

dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym 

w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 

1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony 

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast 

nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach 

informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na 

stronach internetowych Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku.  

3. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla 

dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. 

4. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego 

oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

5. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go 

akceptuję. 

 

........................................…………………………..     

Miejscowość, data i podpis   

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu 

 



OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORS KICH NA 

ORGANIZATORA KONKURSU  

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................jako przedstawiciel ustawowy 

dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, będącego autorem 

pracy konkursowej – zwanej dalej jako „dzieło”, zgłoszonego do konkursu plastycznego pn.  

„Postać Żurawia widziana oczami dziecka”, organizowanego przez Wodociągi Białostockie Sp. z 

o.o. w Białymstoku z siedzibą przy ul. Młynowej 52/1, 15-950 Białystok dla uczniów szkół 

podstawowych miasta Białystok i gminy Wasilków (zwanego dalej Organizatorem), 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 działa. 

Autorskie prawa majątkowe do dzieła przechodzą na Organizatora w momencie 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: 

d. publiczne prezentowanie, wyświetlanie; 

e. wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji; 

f. wykorzystanie w celu stworzenia postaci Żurawia.  

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora działa zezwalam Organizatorowi na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła w zakresie wskazanym powyżej. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora dzieła oświadczam, że utwór jest 

autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem dzieła i przeniesieniem majątkowych praw 

autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przetwarzane dane (imię i 

nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem 

świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

jest dobrowolne. 

 

............…………………………..    

Miejscowość, data i podpis 


