REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„WYBIERAM WODĘ …”

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym
konkursie plastycznym pod nazwą ”Wybieram wodę …” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest: Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (04-008), Al. Waszyngtona nr 45/51 lok. 55, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341537, posługująca się numerem NIP
1132782052 („Organizator”), z tym że w niektóre, przewidziane w Regulaminie czynności mające
na celu wybór laureatów Konkursu wykonywane będą w imieniu Organizatora przez szkoły
podstawowe biorące udział w programie edukacyjnym „Wybieram wodę – program edukacyjny dla
szkół podstawowych” („Szkoła Podstawowa”), którego regulamin dostępny jest na stronie
internetowej www.wybieramwode.pl, bądź przez przedstawicieli Szkoły Podstawowej – nauczycieli
lub edukatorów realizujących wspomniany program edukacyjny („Przedstawiciel Szkoły
Podstawowej”), zaś samo przystąpienie do wykonywania tych czynności oznacza działanie Szkoły
Podstawowej bądź Przedstawiciela Szkoły Podstawowej z upoważnienia Organizatora, bez
potrzeby udzielania jakichkolwiek dodatkowych pełnomocnictw i upoważnień.
3. Celami Konkursu są:
a) kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem
prawidłowego nawodnienia organizmu;
b) popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska i zasobów wodnych;
c) promocja programu edukacyjnego organizowanego przez Organizatora pod nazwą „Wybieram
wodę – program edukacyjny dla szkół podstawowych”;
d) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§2
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeprowadza Organizator z udziałem Szkół Podstawowych i Przedstawicieli Szkół
Podstawowych.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie z klas 1 – 6 ze Szkół Podstawowych
biorących udział w programie edukacyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 2 regulaminu powyżej
(„Uczestnik”).

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu przez Uczestnika pracy plastycznej spełniającej
warunki określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu jej w Szkole Podstawowej bądź
Przedstawicielowi Szkoły Podstawowej oraz nadesłaniu jej na Konkurs przez Szkołę Podstawową
bądź Przedstawiciela Szkoły Podstawowej, celem kwalifikacji konkursowej przez Organizatora i
ewentualnego przyznania nagrody.
4. Udział W Konkursie zarówno Uczestników, jak i szkół Podstawowych oraz Przedstawicieli Szkół
Podstawowych jest bezpłatny.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.
6. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
7. Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w formacie A3 (297x420 mm), dowolną
techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.), za wyjątkiem:
collage’u z materiałów sypkich i spożywczych oraz prac przestrzennych i prac z zastosowaniem
plasteliny, i zawierać rozwinięcie hasła „Wybieram wodę …”.
8. Tematyka prac konkursowych powinna obejmować istotną rolę wody w życiu człowieka.

§3
Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych
1. Prace konkursowe nie będą opatrywane jakimikolwiek informacjami umożliwiającymi identyfikację
Uczestnika Konkursu przed rozstrzygnięciem wyników Konkursu. Na odwrocie każda z prac
zostanie opatrzona przez Szkołę Podstawową bądź Przedstawiciela Szkoły Podstawowej
informacją o Szkole Podstawowej i klasie, do której uczęszcza Uczestnik oraz kolejnym,
nadawanym każdej z prac konkursowych pochodzących z danej Szkoły Podstawowej
indywidualnie numerem, który posłuży Szkole Podstawowej do identyfikacji poszczególnych prac
konkursowych i ewentualnego przekazania ich autorom nagród, o których mowa w Regulaminie.
2. Każdy autor pracy konkursowej powinien otrzymać od Szkoły Podstawowej potwierdzenie nadania
jego pracy indywidualnego numeru, o którym mowa ust. 1 powyżej.
3. Prace konkursowe należy składać w zamkniętych, zbiorczych kopertach z danej Szkoły
Podstawowej, z podaniem jej adresu oraz dopiskiem „Konkurs plastyczny – Wybieram wodę …” na
adres organizatora: Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii, ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa lub
przesłać pocztą na wskazany adres.
4. Z jednej Szkoły Podstawowej, w tym również wszystkich jej oddziałów/filii, może wpłynąć
maksymalnie 5 prac. Przekroczenie tej liczby skutkować będzie zakwalifikowaniem do Konkursu
jedynie pięciu spośród złożonych, dowolnie wybranych przez Organizatora prac.
5. Wraz z pracami, o których mowa w ust. 4 powyżej Szkoła Podstawowa przekaże Organizatorowi,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, oświadczenia rodziców bądź
opiekunów prawnych każdego z Uczestników, którego praca jest składana Organizatorowi, w liczbie
odpowiadającej liczbie składanych prac. Oświadczenia nie powinny być dołączane do
poszczególnych prac, z którymi są związane ani w żaden sposób oznaczane bądź
indywidualizowane w sposób umożliwiający przyporządkowanie poszczególnych oświadczeń do
składanych prac konkursowych. Jeśli liczba złożonych oświadczeń będzie mniejsza niż liczba

złożonych prac konkursowych, żadna z prac konkursowych złożonych przez Szkołę Podstawową
nie będzie podlegała kwalifikacji konkursowej.
6. Termin dostarczenia prac mija 10 stycznia 2016 r., zaś decydujące znaczenie w tym zakresie ma
data wpływu prac do Organizatora. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.
7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 stycznia 2016 r.
8. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom, ani Szkołom
Podstawowym. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej.

§4
Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród Uczestnikom
1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje komisja konkursowa, której imienny skład zostanie
ogłoszony na stronie www.wybieramwode.pl do dnia 10 stycznia 2016 r.
2. Z obrad komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego
komisji konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
a) oryginalność;
b) dobra identyfikacja pracy z tematem;
c) czytelność;
d) charakter promocyjny.
4. Laureatom Konkursu przyznane zostanie 10 nagród rzeczowych, każda o wartości nie
przekraczającej w chwili przekazania kwoty 500 zł brutto:
 oraz 30 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych o wartości nie przekraczającej 50 zł brutto.
5. Szkole Podstawowej, której uczeń zostanie laureatem Konkursu i otrzyma jedną z 10 nagród
głównych, Organizator przekaże nagrodę w postaci zapasu wody butelkowanej.
6. Nagrody, o których mowa w ust. 4 - 5 powyżej zostaną przekazane przez Organizatora
odpowiednim Szkołom Podstawowym celem ich dalszego przekazania laureatom Konkursu bądź
Przedstawicielowi Szkoły Podstawowej, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
7. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane w terminie do dnia 17 stycznia 2016 roku na
stronie internetowej www.wybieramwode.pl.

§5
Prawa autorskie i dane osobowe
1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez jej autora
oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz

udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie
licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
 druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;
 upublicznienie lub używanie 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);
 prezentowania prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu, o których
mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
2. Realizacja Konkursu i jego celów, w tym procedura wyłaniania laureatów oraz przekazywanie
nagród przewidzianych w Regulaminie, nie stanowią przetwarzania danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2014 r.
poz. 1182 z późn. zm.).

§6
Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

4.
5.

Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie i
jego publikacja na stronie internetowej Organizatora www.wybieramwode.pl oznacza jego
udostępnienie wszystkim zainteresowanym.
Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa
w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń
mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu
obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora
www.wybieramwode.pl, z tym, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez
Uczestników;
b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny;
c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
Informacje w powyższych kwestiach, w tym zmiany wprowadzone do Regulaminu, będą
publikowane wyłącznie na stronie internetowej Organizatora www.wybieramwode.pl.
Załącznik do Regulaminu stanowi integralną część Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik

OŚWIADCZENIE
rodziców/opiekunów prawnych w związku z udziałem dziecka
w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych
„Wybieram wodę …”

Ja niżej podpisany ................................................................................................ (imię i nazwisko):
wyrażam zgodę na udział dziecka ................................................................................................ (imię i
nazwisko) w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych „Wybieram wodę…”, na zasadach
określonych w Regulaminie;
a ponadto w imieniu dziecka:
1. oświadczam, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy konkursowej;
2. udzielam w imieniu dziecka Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie
licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
 druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;
 upublicznienie lub używanie 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);
 prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu, o których
mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu;
3. udzielam Organizatorowi nieodpłatnej zgody na pierwsze publiczne wykorzystanie pracy
konkursowej;
4. nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego egzemplarza pracy
konkursowej;
a także udzielam w imieniu dziecka oraz własnym upoważnienia do wykorzystania danych osobowych
w celach wynikających z organizacji Konkursu, na zasadach określonych w Regulaminie, oświadczając
jednocześnie, iż dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do nich oraz do ich poprawiania.

.........................................................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu,

miejscowość i data

