
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 

22.03.2022 r.” 

  
 

I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.                                              

w Myślenicach ul. Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice. 

2. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie stanowić będzie jednocześnie akceptację przez 

uczestników jego warunków. 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.03.2022 r. i trwa do 17.03.2022 r.  

 

II 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza o tematyce związanej z 30 rocznicą istnienia 

Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

zlokalizowanych na obszarze Gminy Myślenice. 

4. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika 

Konkursu. 

5. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez szkołę właściwą 

dla uczestnika oraz opiekuna prawnego uczestnika.  

6. Każda szkoła może zgłosić do uczestnictwa w Konkursie nie więcej niż trzy prace konkursowe na 

każdą odrębną klasę, przy czym Organizator pozostawia szkołom dowolność sposobu ich wyboru.  

7. Szkoła właściwa dla uczestnika Konkursu powinna przesłać prace konkursowe wraz                                          

z formularzami pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@mzwikmyslenice.com.pl. Prace 

powinny zostać przesłane jako niespakowane, nieskompresowane załączniki w formacie doc, docx, 

jpeg, pdf. Prace mogą również zostać wysłane pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres 

Organizatora, można je również dostarczyć osobiście do Miejskiego Zakładu Wodociągów                               

i Kanalizacji Sp. z o.o.  ul. Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice w terminie do 17.03.2022r.  

8. W wypadku przesyłania pracy konkursowej przesyłką pocztową lub kurierską, na 

kopercie/opakowaniu powinien się znaleźć dopisek „Konkurs – 30-lecie MZWiK”.  

9. Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane (decyduje data wpływu do MZWiK                                            

w Myślenicach). 

10. Każdą pracę konkursową należy podpisać, tj. podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz pełną 

nazwę szkoły. Pracę konkursową można opatrzyć nazwą.  

11. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA (zał. Nr 1 do regulaminu) 

wypełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego uczestnika i dyrektora szkoły.  

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia z udziału                                             

w Konkursie uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.  

13. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem 

zgłoszonej pracy konkursowej. 

14. Prace konkursowe nie są zwracane.  
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III 

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne 

powołane przez Organizatora. 

2. Wybór Zwycięzcy zostanie dokonany przez Komisję konkursową, składającą się                                                

z przedstawicieli Organizatora Konkursu. 

3. Komisja dokona wyboru biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych 

prac, i inne. 

4. W konkursie zostaną nagrodzone następujące miejsca: 

1.  miejsce 

2.  miejsce 

3.  miejsce 

5. Ostateczny termin przesłania/dostarczenia prac na adres Organizatora to 17.03.2022 r. 

6. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

7. Szkoły biorące udział w Konkursie zostaną poinformowane o wynikach konkursu do dnia 

18.03.2022 r.  

8. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się w Miejskim Zakładzie 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach w dniu 22.03.2022 r.  

9. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie oraz komunikatach prasowych 

posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział                        

w Konkursie wyraża zgodę 

 

 

IV 

Prawa autorskie: 

1. Z chwilą doręczenia pracy Organizatorowi Uczestnik: 

a) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą wiersza w rozumieniu ustawy o prawie autorskim                         

i prawach pokrewnych oraz przysługują mu do niego wszystkie prawa autorskie, które nie są 

obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;  

b) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, 

nie podlegającej wypowiedzeniu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na 

korzystanie z wiersza w celach promocyjnych, informacyjnych oraz innych celach 

statutowych Organizatora, w szczególności: 

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: do wytwarzania dowolnymi technikami,                    

w tym: techniką optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i 

nośnika, jego rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub 

upubliczniania tegoż nośnika; 

• wprowadzania do pamięci komputera, zapisu czasowego i trwałego oraz sporządzania 

kopii takich zapisów; do archiwizacji tych zapisów;  

• w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej - do publicznego 

udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach 

internetowych, społecznościowych, multimedialnych i komputerowych), do 

wykorzystania interaktywnego; 

• wykorzystywania w materiałach Organizatora w tym: promocyjnych, 

informacyjnych, publikacjach pokonkursowych, w tym w ramach kompilacji, 



zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami lub utworami, w tym 

prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego.  

2. Prace zgłoszone do Konkursu będą wykorzystywane w szczególności na serwisach internetowych 

Organizatora, oficjalnych profilach Organizatora, na portalach społecznościowych, prezentacjach 

multimedialnych, publikacjach pokonkursowych. 

 

V 

DANE OSOBOWE 

 

Administrator danych, dane kontaktowe: 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, opiekunów prawnych, nauczycieli 

reprezentujących szkoły jest Miejski Zarząd Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Sp. z o.o. ul. 

Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: j.debowski@evoleo.pl 

 

Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania  oraz okres 

przetwarzania danych osobowych: 

art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów. 

      -      Dane podawane są dobrowolnie. 

− Okres przetwarzania danych osobowych wskazany w wyrażonej zgodzie lub do czasu cofnięcia 

zgody. 

− Realizacja celów  zawartych w odrębnie wyrażonych zgodach; 

 

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród.  

Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, mogą być publikowane na stronach internetowych Organizatora 

oraz na profilach w mediach społecznościowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla 

potrzeb przeprowadzenia Konkursu. 

 

Przekazywanie danych. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: 

a) Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w oparciu o zawarte umowy 

powierzenia danych, 

b) organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. 

 

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe. 

Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub  

przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  

W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie. 
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Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie 

przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych. 

VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie                                          

w dowolnym czasie podczas trwania Konkursu. Każda zmiana zostanie niezwłocznie ogłoszona na 

stronie internetowej.  

2. Sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.  

 

 

  


