REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt:
„DBAM O PRZYRODĘ, WIĘC OSZCZĘDZAM WODĘ”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO
KANALIZACYJNOCIEPŁOWNICZO W PIONKACH Sp. z o.o.
§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pod tytułem
„Dbam o przyrodę, więc oszczędzam wodę” przeprowadzony wśród uczniów
klasy I-III szkół podstawowych z siedzibą na terenie Gminy Miasta Pionki, zwany dalej
„konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno- Ciepłownicze w
Pionkach Sp. z o.o. ul Zakładowa 7; 26-670 Pionki , zwane dalej Organizatorem.
3. Konkurs orgaznizowany jest na terenie miasta Pionki.
4. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje jego warunki, zawarte w niniejszym
Regulaminie.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz kształtowanie postaw
proekologicznych, jak również zwiększenie świadomości dotyczącej wody, jej oszczędzania
oraz znaczenia dla życia na ziemi.
§3
Uczestniczy konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III lokalizowanych
na terenie Gminy Miasta Pionki.
2. Do konkursu może przystąpić dowolna liczba uczniów z danej klasy i szkoły.
§4
Termin realizacji konkursu
1. Konkurs rozpocznie się 18 listopada 2016 r, ostateczny termin składania prac upływa
02 grudnia 2016 r.

§5
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie za pomocą formularza
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz
dostępny jest na stronie internetowej www.pwkc.pl w zakładce KONKURS.
2. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną, indywidualnie, techniką dowolną na papierze
w formacie A3 ( 297x420), przy czym dany uczestnik może przekazać tylko jedną
pracę.
3. Pracę na odwrocie należy podpisać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasę, szkołę do
której uczęszcza oraz imię i nazwisko opiekuna-pedagoga. Prace nie opatrzone w
przedmiotowe dane nie będą kwalifikowane do konkursy.
4. Pracę wraz dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać lub złożyć
osobiście w terminie do 02 grudnia 2016r. w siedzibie:
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
Ul. Zakładowa 7; 26-670 Pionki

lub

PWKC Biuro Obsługi Klienta
Plac Konstytucji 3 Maja 3 piętro II; 26-670 Pionki
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych podczas
przesyłki.
6. Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów KONKURSU i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
§6
Komisja konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora zwana dalej „Komisją”.
2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas poszczególnych prac.
3. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§7
Kryteria oceny
Przy ocenie prac pod uwagę brane będą: estetyka wykonania, ciekawy pomysł oraz twórcza
interpretacja tematu.

§8
Nagrody
1. Spośród wszystkich nadesłanych prac Komisja wybierze prace, które zostaną
nagrodzone.
2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymują nagrody rzeczowe.
3. Komisja może wyróżnić również inne –szczególnie ciekawe- indywidualne prace
wyłonione w konkursie.
4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 22
grudnia 2016r.
5. Organizator poinformuje uczestników o rozstrzygnięciu konkursu, miejscu i
terminie wręczania nagród na stronie internetowej www.pwkc.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Spółki.
§9
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje jego zasady zawarte w
Regulaminie.
2. Naruszenie przez uczestnika KONKURSU któregokolwiek z warunków konkursu
oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do
nagrody.
3. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję oraz publikację
pracy na tablicy w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.pwkc.pl.
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w sekretariatach szkół
biorących udział w konkursie oraz stronie internetowej www.pwkc.pl.
5. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora.
6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w
stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec przy dołożeniu należytej
staranności.

