
 

Regulamin 

konkursu na rysunek lub plakat 

pod nazwą: ”Kranówka dobra dla zdrówka”. 

 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu na rysunek lub plakat  pn. „Kranówka dobra dla 

zdrówka”  zwanego dalej „Konkursem” prowadzonego  pod Patronatem Burmistrza 

Miasta Mława  jest  Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków                    

” Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie , ul. Płocka 106, 06-500 Mława zwany dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs odbywa się w ramach kampanii pn. „Pijmy wodę prosto z kranu”. 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji- Renata Adamczak –Sawicka        

tel: 23 654 60 70. 

 

§ 2 

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń Szkoły Podstawowej w Mławie 

mieszkający na terenie Miasta Mława, zwany  dalej „Uczestnikiem”. 

2. Zadaniem Uczestnika jest zaprojektowanie rysunku lub plakatu promującego picie 

wody z kranu. 

3. Technika wykonania pracy jest dowolna(akwarela, pastele, plakatówka, 

wycinanka, kredki, techniki mieszane itp.). 

4. Prace powinny zostać wykonane w formacie A4 (pionowo lub poziomo). 

5. Prace muszą być pracami autorskimi (wykonanymi samodzielnie przez 

Uczestników), nie nagrodzonymi wcześniej  w innych  konkursach. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

 

§ 3 

1. Prace należy nadsyłać w zaklejonej kopercie na adres Organizatora z dopiskiem: 

„Konkurs na rysunek,  plakat promujący picie kranówki”, lub zgłaszać  indywidualnie 

do Zakładu „Wod- Kan” Sp. z o. o. w Mławie  przy ul. Płockiej 106 (Sekretariat pok. 

Nr 10) do dnia 22 grudnia 2022r. do godz. 15.00. Koperta powinna zawierać : pracę, 

wypełniony kwestionariusz osobowy (zał. Nr 1 do Regulaminu), oraz pisemne 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Rozporządzeniem 



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) –RODO -zgoda podpisana 

przez rodzica/opiekuna (zał. Nr 2 do Regulaminu) ,oraz oświadczenie o przeniesieniu 

praw autorskich do pracy (do pobrania na stronie www.wod-kan-mlawa.com.pl). (zał. 

Nr 3 do Regulaminu). 

Prace zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Złożone prace nie będą zwracane Uczestnikom. 

 

§ 4 

1. Komisja konkursowa  weryfikuje zgłoszenia pod względem zgodności z niniejszym 

regulaminem. 

2.Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora 

Konkursu, która wskaże zwycięzców konkursu. 

3. Pełny skład Komisji Konkursowej zostanie podany na stronie www.wod-kan-

mlawa.com.pl 

4.Komisja konkursowa wyłania zwycięzców Konkursu zajmujących I, II i III miejsce,            

a pozostali Uczestnicy, którzy brali udział w konkursie otrzymują nagrody 

pocieszenia.  

5. Laureatom, o których mowa w ust. 4 zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

6. Wyniki Konkursu zostaną  ogłoszone  na stronie internetowej. 

7. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród  jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej prawo odwołania. 

 

§ 5 

1. Wybrane prace będą umieszczone na stronie internetowej Organizatora. 

2. Wszystkie Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora. 

Uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na rzecz Organizatora majątkowe prawa 

autorskie do projektu wraz z prawem do nieodpłatnego, nieograniczonego 

korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji - oświadczenie 

rodzica/opiekuna małoletniego o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich należy 

złożyć wraz z przesłaną pracą (do pobrania na stronie www.wod-kan-mlawa.com.pl). 

http://www.wod-kan-mlawa.com.pl/
http://www.wod-kan-mlawa.com.pl/


3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na reprodukowanie prac według uznania 

Organizatora. 

 

§6 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wymogów Regulaminu. Organizator nie odsyła prac biorących udział 

w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu 

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny 

oraz nie wyłaniania zwycięzcy. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac 

konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronie internetowej 

Organizatora. 

 

§ 7 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie 

nienaruszających podstawowych zasad Konkursu w każdym momencie trwania 

Konkursu. 

3. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez 

Uczestnika, wyklucza Uczestnika z Konkursu oraz pozbawia prawa do nagrody. 

 

§ 8 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na cele 

związane z realizacją konkursu oraz zapoznaniem się z klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych (opublikowaną na stronie internetowej 

www.wod-kan-mlawa.com.pl , zgodnie z Rozporządzeniem 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) –RODO. 



2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to                             

w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od  czasu opublikowania go na stronie.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z 

treścią niniejszego regulaminu  i jego akceptacją. 

 

 

 

 


