
 

REGULAMIN KOKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

 „SKĄD MAMY WODĘ W KRANIE?” 
 

§1 

Cel konkursu 

 

Celem Konkursu jest: 

1. Rozwijanie u dziecka wrażliwości ekologicznej. 

2. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności wobec 

środowiska naturalnego. 

3. Kształtowanie u dzieci harmonii ze środowiskiem i postaw pro ekologicznych. 

4. Propagowanie wiedzy na temat działań związanych z ujmowaniem wody, uzdatnianiem, 

dostarczaniem do odbiorców. 

5. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

 

§2 

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod Nr KRS 0000218925, NIP 9930406600, tel./fax (14) 

621 05 62. 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: 

Agnieszka Gaj, tel. (14) 621 05 62 wew. 155, 691 804 401 

e-mail: agaj@dorzeczebialej.pl 

Justyna Drobot, tel. (14) 621 05 62 wew. 153 

e-mail: jdrobot@dorzeczebialej.pl 

3. Przystąpienie do uczestnictwa w konkursie stanowić będzie jednocześnie akceptację przez 

uczestników jego warunków , określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

 

§3 

Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli i szkół (klasy I-III) 

zlokalizowanych na terenie gminy Tuchów, Ciężkowice, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami wykonanymi tylko i wyłącznie przez dzieci, 

nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie 

pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby 

plakatowe, wycinanki, plastelina, itp.). 

5. Pracę mogą być wykonywane indywidulanie przez dzieci, grupowo (3-4 osób) lub całą grupą 

przedszkolną (grupa maluchów, grupa starszaków itp.), całą klasą. Każda praca powinna być 
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czytelnie opisana imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka/dzieci, grupy przedszkolnej, klasy 

szkolnej oraz adresem przedszkola lub szkoły. 

6. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4 (210x297 mm), A3 (297x420 mm) lub 

A2 (420x594 mm). 

7. Tematyka prac powinna obejmować wyobrażenie i wiedzę dzieci skąd się bierze woda w kranie 

tj. skąd woda jest pobierana, jak jest dostarczana do domów, co się z nią dzieje „po drodze” tj. 

czy jest uzdatniana, czy jest poddawana badaniom aby jej jakość była odpowiednia do 

spożycia. Zwrócenie uwagi uczestników konkursu, jak ważnym czynnikiem jest poznanie źródła 

pochodzenia oraz systematyczne badania wody, którą pijemy. Jakie skutki może wywołać 

spożywanie wody o nieznanym pochodzeniu i składzie.  

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej publikacji i w dowolnym 

nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także reprezentowania 

prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy unijnych oraz zgodą na ich 

publiczne wykorzystanie. 

9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac. 

10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

11. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu. 

12. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Spółki Komunalnej „Dorzecze 

Białej” www.dorzeczebialej.pl 

13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

§ 4 

Dane osobowe 

 

1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z Przystąpienie do udziału w Konkursie oraz wyrażeniem 

zgody przez Uczestników na  przetwarzanie  danych  osobowych w  celu prawidłowego  

przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu, oraz 

przekazania nagród. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej 

RODO), oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej 

Ustawą). 

4. Wraz z przesłaniem prac, należy przesłać również oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział 

danego dziecka w Konkursie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych tego dziecka, 

podpisanych przez jego rodzica lub innego prawnego opiekuna. Wzór takiego oświadczenia, 

stanowi załącznik nr 1 (oświadczenie indywidualne), lub załącznik nr 2 (oświadczenie zbiorowe) 

do niniejszego Regulaminu.  
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5. Podstawą  przetwarzania danych  osobowych dziecka jest  dobrowolnie  wyrażona  zgoda 

rodzica lub opiekuna prawnego,  którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa 

to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.  Wyrażenie  zgody  jest  

dobrowolne,  jednak  brak  zgody  uniemożliwi Organizatorowi realizację Konkursu  

w stosunku do dziecka, którego rodzic lub prawny opiekun nie wyraził zgody. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji Konkursu na podstawie art. 6 

ust  1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO).  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom 

Organizatora, jak też  podmiotom  udzielającym  wsparcia Organizatora na  zasadzie  zleconych  

usług  i  zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa.  

8. Przetwarzanie  danych  osobowych  dzieci będzie  ograniczało  się  do  danych udostępnionych 

przez Uczestnika Konkursu i będzie obejmowało jego imię, nazwisko, przedszkole/ oddział 

przedszkolny do którego uczęszcza uczestnik, adres zamieszkani, wizerunek. 

9. Przetwarzanie  danych,  o  których  mowa  powyżej,  będzie  obejmowało  następujący  zakres 

czynności:  zbieranie,  utrwalanie,  przechowywanie  oraz przetwarzanie   i   opracowywanie 

wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe będą utrwalane na materiałach 

marketingowych publikowanych przez spółkę zarówno w formie papierowej (kalendarze, 

plakaty) jaki i elektronicznej poprzez wywieszanie prac i publikowanie zdjęć z rozdania nagród 

na stronie www Spółki.  

10. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu  

w tym prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność   

z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi rodzic lub opiekun prawny dziecka, 

będącego uczestnikiem konkursu, może skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem    

wiadomości elektronicznej pod adresem e-mail: iod@dorzeczebialej.pl. 

12. Rodzic lub opiekun prawny dziecka, będącego uczestnikiem konkursu, ma prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych jego dziecka, narusza przepisy RODO. 

13. Dane  osobowe Uczestników będą  przetwarzane przeze  okres  obowiązywania  Konkursu na 

podstawie zgody (do czasu cofnięcia zgody),a w przypadku laureatów Konkursu przez okres 3 

lat od daty wydania nagród. 

14. Szczegółowe prawa osoby jak i definicje poszczególnych terminów związanych z ochroną 

danych osobowych, określa  Rozporządzenie 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. 

 

 

§5 

Ocena prac konkursowych 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

Konkursu. 



2. Prace powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie – 1 koperta dla 1 grupy przedszkolnej, 

1 klasy. Koperta powinna zostać opisana nazwą przedszkola, szkoły oraz nazwą grupy 

przedszkolnej, numerem klasy. 

3. Prace można składać osobiście (w sekretariacie Spółki-adres poniżej), nadsyłać pocztą lub 

przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 16 października 2018 r. (decyduje data 

stempla pocztowego) na adres: 

 

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 69 C 

33-170 Tuchów 

z dopiskiem „Skąd mamy wodę w kranie?”. 

 

4. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a) trafność doboru tematu pracy 

b) jakość wykonania 

c) oryginalność 

d) samodzielność dziecka/dzieci 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

§6 

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki Komunalnej 

„Dorzecze Białej” www.dorzeczebialej.pl. 

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.10.2018 r. Lista nagrodzonych prac zostanie podana na 

stronie internetowej Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”.  

3. Organizator przyzna 15 nagród – każda z prac znajdzie się w kalendarzu Spółki Komunalnej 

„Dorzecze Białej” na rok 2019. 

4. Nagrodami rzeczowymi będą:  

a) dla dzieci, które wykonywały prace samodzielnie oraz dla dzieci, które wykonały pracę w 

grupie 3-4 osobowej (nagroda dla każdego dziecka): książka, gry, materiały plastyczne  

oraz kalendarz Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” na rok 2019 r. 

b) dla grup przedszkolnych: książki, puzzle, gry, materiały plastyczne oraz kalendarz Spółki 

Komunalnej „Dorzecze Białej” na rok 2019 r. 

5. Wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym w dniu ogłoszenia wyników. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku 

wysokiego poziomu artystycznego Konkursu. 

 

 

 

Załączniki: 

1) Oświadczenie indywidualne 

2) Oświadczenie zbiorowe 
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