
Regulamin konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego  

„Chrońmy źródła wody” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w III edycji 

Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego „Chrońmy źródła wody”. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej 

„Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Odmowa 

zapoznania się z Regulaminem jest równoznaczna z odstąpieniem od udziału w Konkursie.  

4. Organizatorem konkursu jest: 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu  

 Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu 

zwani dalej „Organizatorem”.  

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).  

6. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

7. Cele konkursu 

 uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka  

na   środowisko, 

 uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki 

ściekowej, 

 rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym, 

 kształtowanie zachowań proekologicznych. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa  

1. Konkurs kierowany jest dla grup wiekowych:   

I   grupa wiekowa:  oddziały przedszkolne 

II  grupa wiekowa:   uczniowie klas I-IV 

III grupa wiekowa:  uczniowie klas V-VIII oraz III klasa gimnazjalna 

2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej lub 

literackiej spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

3. Formy prac: 

 Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, 

wyklejanie, wydzieranie, itp.) format A4 dla I grupy wiekowej i A3 dla II i III grupy 

wiekowej. Powinny zawierać hasło promujące czystość wód i gleb oraz gospodarki 

ściekowej. 

 Prace literackie wykonane w formie wierszowanej (wiersze, fraszki, bajki, itp.), 

inspirowane wierszami: 

I i II grupa wiekowa Bożena Forma „Czysta woda” 

III grupa wiekowa  Kazimiera  Iłłakowiczówna „Susza” / „Modlitwa o deszcz” 



4. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką prac na temat ekologii wody i gleb 

oraz porządkowania gospodarki ściekowej. 

5. Prace plastyczne powinny mieć postać jednostronnego rysunku w formacie: 

 A4 dla I grupy wiekowej  

 A3 dla II i III grupy wiekowej 

6. Prace literackie nie dłuższe niż 1 strona A4 Times New Roman 1,5.  

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie 

publikowanymi oraz nie przedstawianymi w Konkursach.  

9. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę Konkursową.  

 

§ 3 

Termin i warunki dostarczania prac konkursowych  

1. Nabór prac konkursowych trwa do dnia 22 marca 2019 r. tj. Światowych Dni Wody,  

a następnie będą trwały prace komisji konkursowej Organizatora, zwaną dalej „Komisją”, 

które wyłonią zwycięzcę. 

2. Finał konkursu odbędzie się 12 kwietnia (piątek) 2019 roku w Miejskim Domu Kultury  

w Olkuszu. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie na kilka dni przed 

rozstrzygnięciem konkursu o godzinie uroczystości. 

3. Z każdego przedszkola oraz każdej szkoły można zgłosić maksymalnie 6 prac, po 2 z grupy 

wiekowej.  

4. Każdą pracę należy oznaczyć wyłącznie godłem (znak, logo, pseudonim)  

oraz podać grupę wiekową autora (I, II lub III). Pracę należy włożyć do koperty oznaczonej 

takim samym godłem. W mniejszej kopercie również oznaczonej godłem autora, należy 

umieścić kartę konkursową wg wzoru.  (Prosimy wykorzystać wzory metryczek zgodnie  

z załącznikiem nr 3) 

5. Wraz z pracami, o których mowa w ust. 1., muszą być przekazane Organizatorowi podpisane 

oświadczenia (Załącznik nr 2). Brak załącznika do pracy skutkuje jej odrzuceniem ! ! !  

6. Prace należy dostarczyć do 22 marca (piątek) 2019 roku tj. Światowego Dnia Wody.  

7. Prace można zostawiać w jednej z  w/w  placówek w godzinach od 8.00 do 15.00 do: 

 Sekretariatu ZS nr 3 im. A. Kocjana (Ekonomik) w Olkuszu 

 Sekretariatu ZS nr 4 im. KEN (Budowlanka) w Olkuszu, 

 Sekretariatu Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu , 

 Sekretariatu PWiK Sp. z o.o. przy ul. Kluczewskiej 4 w Olkuszu. 

8. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Decydująca jest data wpływu do Organizatora. 

9. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom, ani placówkom. 

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem  

na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy Konkursowej.  

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych  

1. Organizator wyłoni laureatów nagród głównych oraz laureatów wyróżnień do 9 kwietnia 2019.  

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 spojrzenia na wodę i ścieki w środowisku naturalnym i ich oddziaływanie 

na zdrowie,  

b) zgodność z tematem,  

c) estetyka,  

d) kultura słowa. 

4. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe.  

5. Lista   laureatów  zostanie   zamieszczona  na  stronach  internetowych  Organizatora 

(www.pwik.olkusz.pl , www.stl.olkusz.pl , https://psseolkusz.wsse.krakow.pl ) 

 

§ 5 

Prawa autorskie  

1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna 

prawnego autora pracy oświadczenia (Załącznik nr 2), że przysługuje mu prawo majątkowe  

i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej  

i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy 

Konkursowej na następujących polach:  

a) druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie;  

b) upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających  

się do upowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);  

c) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu oraz 

zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.  

2. Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co 

wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1).  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe  

1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.  

2.  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 momentu poinformowania Uczestników drogą mailową, z tym że nie mogą 

one naruszać praw nabytych przez Uczestników;  

b) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;  

c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny;  

d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.  

3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

http://www.pwik.olkusz.pl/
http://www.stl.olkusz.pl/

