
 
 
 
 

Regulamin konkursu plastycznego 
„Wszystko zaczyna się od wody” 

 
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie plastycznym pod nazwą 

„Wszystko zaczyna się od wody’’ oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. 
2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest MPWiK S.A. w dalszej części 

regulaminu występujący jako „Organizator”. 
3. Odbiorcami konkursu – „Uczestnikami” – są placówki oświatowe zgłoszone do 

uczestnictwa w projekcie Akademii Przyjaciół Wody 2020/2021.  
4. Przez bycie zgłoszonym do uczestnictwa w Akademii Przyjaciół Wody 2020/2021, 

zwanej dalej APW, rozumiemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, 
dostępnego na stronie internetowej Organizatora konkursu - 
https://mpwik.wroc.pl/aktualnosci/akademia-przyjaciol-wody/  

5. Konkurs zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu poczty elektronicznej – mailowy 
kontakt ze zgłoszonymi do APW Uczestnikami, w dniach 22.03-31.05.2021. Konkurs 
jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu poprzez jego 
wydłużenie o czym poinformuje wiadomością mailową przesłaną do Uczestników. 

7. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, 
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani 
żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U z 2009 r., Nr 2001, poz. 1540 z późn. zm.). 

8. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz 
opublikowana na stronie internetowej MPWiK. 

9. Informacje podane przez Uczestników w Konkursie, będą wykorzystane w celach 
związanych z Konkursem oraz w związku z wydaniem nagrody. 
 

§2 CEL I TEMAT KONKURSU 
 

1. Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim 
jest woda jako źródło życia. Format prac – A3 w poziomie, dowolna płaska technika 
plastyczna, umożliwiająca ekspozycję pracy w witrynie wystawowej (malarstwo, 
rysunek, techniki mieszane, wyklejanie, grafika itp.). 

2. Niedopuszczone do konkursu będą prace wykonane w technice malarstwa na szkle, czy 
takie, przy których wykorzystano spożywcze materiały nietrwałe, jak np. kasze. 

3. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej kreatywnych pomysłów ukazania tematu 
wody, widzianego oczami dzieci, będących autorami pracy.  

4. Ideą Konkursu jest popularyzacja tematu ochrony środowiska naturalnego, które jest  
w sposób bezpośredni zależne od wody. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na 
zmniejszające się zasoby wody na świecie i poszerzanie świadomości na temat wody 
jako źródła życia. 

 
§3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda grupa, będąca jedną klasą w szkole 

podstawowej (klasy 1-3) lub grupą w przedszkolu. 
2. Konkurs nie jest konkursem indywidualnym – zgłaszana praca musi mieć charakter 

grupowy.  

https://mpwik.wroc.pl/aktualnosci/akademia-przyjaciol-wody/


 
 
 
 
3. Przez grupę rozumiemy jedną formalną grupę przedszkolną oraz jedną formalną klasę – 

prosimy nie łączyć grup lub klas.  
4. Jedna grupa lub klasa, pracująca nad jedną pracą nie powinna przekraczać liczby 30 

osób. W sytuacji, w której formalna grupa lub klasa liczy więcej osób, proszę o tym 
indywidualnie poinformować Organizatora w mailu zgłaszającym pracę do konkursu. 

5. Klasę lub grupę zgłasza do udziału w konkursie nauczyciel prowadzący zajęcia 
Akademii Przyjaciół Wody. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do projektu Akademii 
Przyjaciół Wody, czyli wypełnienie formularza dostępnego na stronie 
https://mpwik.wroc.pl/aktualnosci/akademia-przyjaciol-wody/ 

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie przez klasę lub grupę 
przedszkolną pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest woda jako źródło 
życia. Format prac – A3 w poziomie, dowolna płaska technika plastyczna, umożliwiająca 
ekspozycję pracy w witrynie wystawowej (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, 
wyklejanie itp.). Jedna klasa lub grupa przedszkolna może dostarczyć jedną pracę. 

8. Prace należy dokładnie sfotografować lub zeskanować (preferowany skan) oraz 
szczegółowo opisać (m.in. jaką techniką wykonana, jakie było przesłanie autorów itp.). 

9. Zdjęcia lub skany prac wraz z opisem należy przesłać na adres apw@mpwik.wroc.pl  

najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku. Format załącznika – pdf, jpg, jpeg, png.  

10. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

- Załączniki ze zdjęciami lub skanami pracy konkursowej 

- Opis pracy 

- Nazwę instytucji (przedszkola lub szkoły) oraz jej adres korespondencyjny 

- Nazwę grupy przedszkolnej np. Iskierki, Biedronki itp. lub wskazanie klasy np. 1d, 2c 

itp. 

- Liczbę uczniów należących do danej grupy lub klasy 

- Dane kontaktowe do nauczyciela – imię i nazwisko i nr telefonu kontaktowego (ułatwi 

on weryfikację informacji w sytuacjach technicznych i logistycznych: problemy w 

korespondencji mailowej, ustalenie terminu przekazania oryginału pracy, ustalenie 

terminu odbioru nagród). 

11. Datą zgłoszenia pracy do Konkursu jest data otrzymania maila przez Organizatora.  
12. Zgłoszenie do konkursu stanowi zarówno deklarację udziału w Konkursie, jak  

i pisemną zgodę nauczyciela na wykorzystanie zgłoszonej pracy do celów informacyjno-
promocyjnych prowadzonych przez Organizatora – łącznie z umieszczaniem zdjęć 
pracy w prasie, na portalach internetowych, w mediach społecznościowych itp. 

13. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator.  
14. Zwycięzców wyłoni niezależna Komisja powołana przez Organizatora. 
15. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 czerwca 2021 r. 
16. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu mailowo – na adres, z którego 

zostało wysłane zgłoszenie pracy konkursowej. Lista laureatów będzie również 
opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.mpwik.wroc.pl w zakładce 
Akademia Przyjaciół Wody. 

17. Zwycięzcy mają obowiązek dostarczyć do siedziby Organizatora oryginał pracy 
konkursowej – w terminie indywidualnie ustalonym z przedstawicielem Organizatora.  

 
§4 NAGRODY 

 
1. W konkursie rozgraniczamy dwie kategorie wiekowe: przedszkolna i klasy 1-3 szkoły 

podstawowej. 
2. Każda z dwóch kategorii wiekowych będzie osobno oceniana i nagradzana. 

https://mpwik.wroc.pl/aktualnosci/akademia-przyjaciol-wody/
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3. Nagrodzone zostaną 3 prace zgłoszone przez klasy 1-3 oraz 3 prace zgłoszone 
przez przedszkola. 

4. Spośród wszystkich prac zostanie wyłonione 10, które zostaną wyeksponowane na 
wystawie przy wejściu do budynku Hydropolis. 

5. Nagrody w obu kategoriach są takie same: 
a) za zajęcie pierwszego miejsca: warsztaty prowadzone przez edukatora 

Hydropolis (termin i miejsce warsztatów do ustalenia, zgodnie z obowiązującymi 
obostrzeniami epidemicznymi) oraz gadżety Organizatora. 

b) za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca: nagrody związane z tematem wody, 
stanowiące gadżety Organizatora. 

c) zwycięskie prace wejdą w skład zaprezentowanych na wystawie przy wejściu do 
Hydropolis. 

6. Zdobywcami nagród będą grupy, których prace zostaną wyłonione przez niezależną 
Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 

7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

• Karolina Bieniek – szefowa Fundacji Sztuki Współczesnej Art Transparent 
(Przewodnicząca Komisji Konkursowej) 

• Robert Jóźwicki – menedżer Zakładu Produkcji Wody MPWiK S.A. we 
Wrocławiu 

• Mateusz Adamczyk – grafik komputerowy, specjalista w Dziale Marketingu 
MPWiK S.A. we Wrocławiu 

8. Nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie, w szczególności na pieniądze. 
9. Termin przekazania nagrody będzie indywidualnie ustalany z nauczycielami 

zgłaszającymi prace do konkursu. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody, 

z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku 
Zwycięzca traci prawo do nagrody. 

11. Uczestnicy tracą prawo do nagrody w przypadku złamania któregokolwiek 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

12. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 
 

§4 REKLAMACJE 
 

1. Wszelkie reklamacje wynikające z Konkursu należy składać w formie pisemnej na 
adres e-mail apw@mpwik.wroc.pl z dopiskiem „Reklamacja: konkurs plastyczny”. 

2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie nauczyciel zgłaszający pracę 
konkursową swojej grupy lub klasy. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis 
i uzasadnienie reklamacji, a także treść żądania. Termin do wniesienia reklamacji 
wynosi 3 (trzy) dni kalendarzowe od daty ogłoszenia wyników Konkursu, pod 
rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika, w związku  
z jego udziałem w Konkursie. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

5. O rozpatrzeniu reklamacji zgłaszający ją zostanie powiadomiony drogą elektroniczną 
poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu przysługuje prawo 
dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. 

 
 

 



 
 
 
 

§5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 
1. Z udziałem w Konkursie wiąże się podanie danych osobowych nauczyciela, tj.: imienia, 

nazwiska oraz adresu e-mail i numeru telefonu. Warunkiem odebrania nagrody jest 
podanie prawdziwych danych osobowych. 

2. Dane osobowe: imię, nazwisko nauczyciela może być wykorzystywane przez 
Organizatora do celów informacyjno-promocyjnych związanych działalnością 
Organizatora. 

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę̨ 
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora, 
zgodnie z załączoną klauzulą RODO – załącznik nr 1. 

 
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu, 

nieuwzględniających puli nagród oraz zasad uczestnictwa. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie  

z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora, dotyczy to w szczególności 
problemów technicznych, skutkujących problemami komunikacyjnymi, bądź  
w jakikolwiek inny sposób mogących wpływać na ostateczne wyniki Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak 
i niemajątkowe) poniesione w związku z uczestnictwem w Konkursie. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez 
Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. 



 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na „Wszystko zaczyna się od wody” 
 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., z siedzibą przy  
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod  
nr: 0000391028, o kapitale zakładowym 480 338 100 zł (wpłaconym w całości),  
NIP: 8960000256, REGON: 930155369, zwane dalej Administratorem. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu: 

a) związanym z udziałem w Konkursie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

b) z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, 
a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości 
przez sądy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO); 

d) w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązkiem ciążącym na Administratorze  
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe:   

a) przez okres realizacji przedmiotu Konkursu, a po dokonaniu odbioru przez okres 
przysługującej Administratorowi rękojmi i gwarancji; 

b) do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji Konkursu 
(do 10 lat od daty wymagalności roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem 
sądowym); 

c) oraz upływu okresu zapewniającego realizację, ciążącego na Administratorze, 
obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat) przy czym powyższe okresy sumują się. 

4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania bądź poprawiania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

5. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pan/Pani 
z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: abi@mpwik.wroc.pl; tel. 71 34 09 928  
(od poniedziałku do piątku w godzinach o 7:30-15:30). 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest 
warunkiem podjęcia przez Administratora działań przed przystąpieniem do Konkursu 
oraz warunkiem uczestnictwa w Konkursie, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości udziału w Konkursie. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, którym Administrator: 

a) ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
(min. Policji; Straży Miejskiej; Prokuraturze, Sądom); 



 
 
 
 

b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja o Konkursie i treść 
Konkursu, jako realizacja obowiązku Administratora. Na podstawie Ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 t.j.); 

c) mogą być zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora (podmioty 
przetwarzające) m.in.: dostawcy usług IT, podmioty świadczące: usługi kurierskie; 
usługi pocztowe; usługi prawnicze; usługi windykacji należności; usługi: wydruku, 
adresowania, personalizacji dokumentów i załączników do dokumentów, 
konfekcjonowania przesyłek; firma świadcząca usługi ochrony. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego jeśli Pani/Pana 
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO. 

 


