
 

 

 

I. Organizator 

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Woda wokół mnie” (dalej „Konkurs”) jest Grupa 

PRC Holding Sp. o.o., ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, NIP: 9542798714, wpisana do KRS pod numerem 0000756630 (dalej 

„Organizator”). 

Konkurs organizowany jest na zlecenie Spółki: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 

10, NIP: 5481004266, wpisanej do KRS pod numerem KRS 0000091989.  

 

II. Cele Konkursu 

Celem organizowanego konkursu jest rozbudzanie wśród dzieci wrażliwości na ochronę środowiska i troski o przyrodę, 

poprzez wykorzystanie wyobraźni, fantazji oraz poczucia estetyki i dodatkowo  zainteresowań plastycznych. 

 

III. Uczestnicy 

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 3 wybranych Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu 

cieszyńskiego.  

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna wykonana indywidualnie i samodzielnie przez ucznia klasy 3 Szkoły 

Podstawowej pod kontrolą rodzica, opiekuna lub nauczyciela, w dowolnej technice.  

2. Organizatorzy nie narzucają i nie określają rodzajów stosowanych technik plastycznych, wymiarów i użytych 

materiałów pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą. Wysoko punktowane będą prace, w 

których użyto jak najmniej gotowych elementów, a uczestnik wykazał się własną pomysłowością. 

3. Tematem prac konkursowych jest woda w różnych postaciach, stanach skupienia i otoczeniu. 

4. Każda szkoła może przekazać na konkurs max. 3 wybrane prace uczniów, wyłonione w wewnątrzszkolnych 

eliminacjach. 

5. Przekazanie pracy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że praca ta nie była wcześniej publikowana i prezentowana 

w innych konkursach.  

6. Na każdej złożonej pracy muszą znaleźć się następujące informacje: tytuł pracy, dane autora (imię, nazwisko, wiek) 

oraz pełna nazwa Placówki. 

7. Placówka zobowiązana jest dostarczyć oryginały prac konkursowych do siedziby Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. 

z o.o., pod adres: 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10 w terminie do 10 maja 2019 r., z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”. 

W przypadku wysyłki prac pocztą decydująca jest data stempla pocztowego.  

8. Prace anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.  

9. Prace przekazane na Konkurs nie zostaną zwrócone placówkom, ani dzieciom.  

10. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie w formie pisemnej przez rodzica lub 

prawnego opiekuna dziecka zgody (wypełniony i dostarczony wraz z pracą konkursową Załącznik nr 1 do Regulaminu) 

na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika wyłącznie w celu realizacji konkursu i 

jego prawidłowego przeprowadzenia zgodnie z przepisami rozporządzenia 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).  

11. Organizator oświadcza, że dane osobowe dzieci i ich rodziców lub opiekunów prawnych w zakresie: imię, nazwisko, 

data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres mailowy, będą wykorzystane wyłącznie dla 

celów Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również żądania 

zaprzestania przetwarzania danych. 



12. Warunkiem udziału w konkursie i otrzymania nagrody głównej jest również wyrażenie zgody Rodzica lub Opiekuna 

prawnego Uczestnika na nieodpłatne wykorzystanie i upublicznienie wizerunku dziecka - Uczestnika Konkursu w 

przypadku wygrania nagrody głównej i zgoda na jego wykorzystanie przez Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. 

43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10. Niewyrażenie zgody skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu. (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu) 

 

 

V. Prawa autorskie 

1. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że dziecko, które reprezentuje, jest twórcą wysłanej przez nie pracy 

i przysługuje mu do niej pełnia praw autorskich, majątkowych i osobistych oraz praw pokrewnych w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie jest przeniesienie przez rodzica Uczestnika lub opiekuna 

prawnego Uczestnika w imieniu niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, na Organizatora, majątkowych praw 

autorskich do zgłoszonej pracy, zgodnie z następującymi warunkami:  

a) majątkowe prawa autorskie zostaną przeniesione na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na 

wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:  

− zamieszczanie i nagrywanie na wszelkich mediach przy pomocy wszelkich dostępnych technik, w tym techniki 

cyfrowej, magnetycznej i papierowej,  

− wprowadzanie do obrotu w jakiejkolwiek formie, także poprzez pamięć komputerową lub sieci komputerowe 

takie jak Internet lub Intranet,  

− wystawianie i eksponowanie,  

− kierowanie do konsumenta, klienta lub partnera handlowego Organizatora,  

− reklamy lub informacji w jakiejkolwiek formie,  

− umieszczenie na opakowaniach produktów,  

− rozpowszechnianie poprzez Internet lub Intranet,  

− rozpowszechnianie poprzez nalepki, standy, broszury i inne materiały wykorzystywane przez Organizatora,  

− rejestrację w charakterze domeny internetowej, znaku towarowego, wzoru lub innego prawa własności 

przemysłowej w Polsce lub w innym kraju, 

− w zakresie sporządzania utworów zależnych, ich wykorzystania poprzez rozporządzenie, rozpowszechnianie 

i korzystanie z utworów zależnych w sposób komercyjny. 

b) rodzicowi lub opiekunowi prawnemu niepełnoletniego Uczestnika nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac;  

c) uprawnienie do wykonywania prawa zależnego do pracy przysługiwać będzie wyłącznie Organizatorowi; 

d) rodzic lub opiekun prawny w imieniu niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, wyrazi zgodę na dokonywanie 

zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym pracy oraz na wykorzystanie tak 

zmodyfikowanej Pracy na polach eksploatacji określonych w pkt a) powyżej. 

3. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich, o której mowa w niniejszym 

paragrafie poprzez wypełnienie i podpisanie Załącznika nr 3 do Regulaminu. 

 

VI. Termin 

Czas trwania konkursu: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.  

Przyjmowanie zgłoszeń: do 10 maja 2019 roku.  

Oficjalne ogłoszenie wyników: 3 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 na profilu Facebookowym Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej. 

 

VII. Głosowanie 

Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową składających się z wybranych przez niego osób, która będzie 

sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wykonywała inne powierzone jej zadania zgodne 

z niniejszym Regulaminem. Głosowanie prowadzone będzie dwutorowo, tzn.: 

a) Komisja Konkursowa podczas niejawnego posiedzenia wybierze 12 prac, które staną się ilustracjami do kalendarza 

ściennego na rok 2020. 



b) 13 praca zostanie wybrana poprzez głosowanie na stronie fanowskiej Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w serwisie 

Facebook (https://www.facebook.com/wodociagiziemicieszynskiej), gdzie umieszczone zostaną wszystkie 

zakwalifikowane do Konkursu prace. Osoby posiadające profil na portalu facebook.com będą mogły oddać głos 

klikając pod zdjęciem przedstawiającym daną pracę „lubię to” lub „super”.  Głosowanie konkursowe rozpocznie się 

13 maja 2019 r. o godzinie 12:00 i zakończy się 24 maja 2019 r. o godzinie 24:00.  

 

VIII. Nagrody 

1. Publikacja zwycięskich prac w oficjalnym kalendarzu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na rok 2020. 

2. Nagroda dla 13 zwycięskich osób w postaci podwójnego wejścia (dziecko + opiekun) do Westernowego Park Rozrywki 

TWINPIGS w Żorach.  

3. Nagroda rzeczowa dla każdej placówki, której podopieczni zostaną wyróżnieni w Konkursie. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Przekazując pracę na Konkurs, rodzic lub opiekun prawny Uczestnika zgadza się na ekspozycję pracy w postaci 

kalendarza na rok 2020 oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej oraz Facebooku Wodociągów 

Ziemi Cieszyńskiej.  

2. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie http://www.wzc.com.pl/. 

3. Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych Uczestnika, 

prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek wyłączających od udziału 

w Konkursie. Jeżeli po weryfikacji danych Laureatów nagrody okaże się, że nie jest on uprawniony do udziału 

w Konkursie, nie ma prawa do odbioru nagrody, nie może z jakiegokolwiek innego powodu nagrody odebrać, nie 

spełnia warunków Regulaminu, nie przyjmuje nagrody to traci on prawo do przyznanej nagrody.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania Poczty 

Polskiej lub firm kurierskich. 

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną 

mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

7. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego 

postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania 

przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w Konkursie. 

9. W przypadku braku klas 3 dopuszcza się udział w konkursie klasy 2 lub 4. 

 

X. Uwagi 

Prosimy nauczycieli o pomoc w przeprowadzeniu konkursu „Woda wokół mnie” oraz organizacji wewnątrzszkolnych 

eliminacji, które wyłonią prace finałowe. 
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Załącznik nr 1 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: 

1. Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Wiek……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Klasa……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Szkoła……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna…………………………………………………………………………………………… 

8. Telefon i e-mail rodzica/opiekuna…………………………………………………………………………………………… 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu plastycznego „Woda wokół mnie”. Dane będą przetwarzane zgodnie z zgodnie 

z przepisami rozporządzenia 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Wiem, że podanie danych 

jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich poprawiania, usunięcia raz odwołania się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych 

osobowych jest: Grupa PRC Holding Sp. z o.o. ul. Chłodna 2, 40-311. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych 

możliwy jest przez adres e-mail magdalena.kuszek@prc.pl. Więcej informacji o ochronie danych osobowych można uzyskać 

pod adresem magdalena.kuszek@prc.pl   

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją 

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

Data i czytelny podpis 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

(imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

w materiałach promocyjnych przygotowanych przez Grupę PRC Holding Sp. z o.o. ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, na zlecenie 

Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., na profilu w serwisie społecznościowym Facebook WZC Sp. z o.o., na stronie 

internetowej przedsiębiorstwa, w artykułach podsumowujących konkurs publikowanych w mediach lokalnych i regionalnych 

oraz w formie promocyjnego kalendarza na rok 2020. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 

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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam 

prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia 

raz odwołania się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest: Grupa PRC Holding Sp. z 

o.o. ul. Chłodna 2, 40-311. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest przez adres e-mail 

magdalena.kuszek@prc.pl. Więcej informacji o ochronie danych osobowych można uzyskać pod adresem 

magdalena.kuszek@prc.pl    

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją 

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

Data i czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 

1. Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna…………………………………………………………………………………………… 

Grupa PRC Holding Sp.  z o.o. 

ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice 

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Organizatora  

Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych 

 

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu Plastycznego „Woda wokół mnie”, oświadczam, iż 

jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym 

oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu – Grupę PRC Holding Sp. z o.o., 

ul. Chłodna 2 z siedzibą w Katowicach - autorskie prawa majątkowe do pracy, a także prawa zależne, w tym prawo do 

opracowania pracy, poprzez jej przerobienie, a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do 

pracy. Autorskie prawa majątkowe do pracy wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania 

niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania pracą 

powstałą w wyniku wykonania i zgłoszenia pracy, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania pracy w 

kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i 

zależne na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej oraz wyprodukowania na jej podstawie kalendarza na rok 

2020, 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz wyświetlanie pracy pod 

adresami domenowymi Zamawiającego, 

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie 

pracy lub egzemplarzy pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na pracę, w formie publikacji papierowej, 

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 

najem oryginału albo egzemplarzy pracy.  

7) w zakresie sporządzania prac zależnych, ich wykorzystania poprzez rozporządzenie, rozpowszechnianie i korzystanie z prac 

zależnych w sposób komercyjny.  

Jako opiekun prawny autora pracy zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy w zakresie 

wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań pracy. Jako opiekun prawny autora pracy przenoszę na Organizatora Konkursu własność jednego 

egzemplarza, na którym utrwalono pracę. Jako opiekun prawny autora pracy gwarantuję, że praca jest autorstwa mojego 

podopiecznego i że w związku z wykonaniem pracy i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na 

Organizatora Konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. Jako opiekun prawny autora pracy wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego 

Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzców i przyznania nagrody, zgodnie z przepisami rozporządzenia 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

Jednocześnie oświadczam, iż jako opiekun prawny Uczestnika Konkursu zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu oraz 

w pełni akceptuję jego treść. 

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

                                                                                                                         Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego    


