
REGULAMIN KONKURSU 

 
 

§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest  Zakład Wodociągów i Kanalizacji z 

siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 3, 95-200 Pabianice, KRS 0000259389, NIP: 

7311937882, zwany dalej „Organizatorem” 

 

§ 2 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a. nie ukończyła 18 lat a jej rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na udział 

małoletniego w Konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.  

b. nie jest członkiem rodziny pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o. w Pabianicach 

c. zgłosi swój udział w Konkursie poprzez prawidłowe dokonanie wszystkich 

następujących czynności: 

i. w terminie tj. do dnia 1 czerwca dostarczy pracę konkursową i formularz 

zgłoszeniowy: drogą mailową na adres mailowy: 

fundusze@zwik.pabianice.pl lub do siedziby Organizatora, ul. Warzywna 3, 

Dział Rozwoju, Marketingu i Funduszy Zewnętrznych. 

ii. złoży pracę zgodną z wytycznymi niniejszego Regulaminu tj.: praca 

konkursowa musi mieć charakter plakatu o tematyce związanej z 

promowaniem bezpiecznego spędzania czasu nad wodą. Prace powinny 

mieć charakter płaski (rysunek, szkic, malunek, grafika komputerowa 

itp.) 

iii. Jego rodzic / opiekun prawny wyrazi zgodę na udział w konkursie oraz 

przetwarzanie danych osobowych podopiecznego. 

iv. Zaakceptuje niniejszy Regulamin 

2. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem na odwrocie 

pracy lub w wiadomości mailowej. 

3. Każdy Uczestnik może przygotować tylko JEDNĄ pracę. 

 

 

§ 3 

 

PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Prace konkursowe można składać do dnia 01.06.2022r. na adres mailowy organizatora: 

fundusze@zwik.pabianice.pl lub w siedzibie Organizatora. 

2. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, która zostanie 

utworzona z 5 pracowników ZWiK Sp. Z o.o. 
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3. Komisja Konkursowa spośród wszystkich zgłoszonych prac wybierze  

10 plakatów, które zostaną opublikowane 3 czerwca na profilu Facebook 

Organizatora. 

4. Uczestnicy konkursu, których prace znajdą się w pierwszej 10stce zostaną nagrodzeni 

drobnymi upominkami, przygotowanymi przez Organizatora. 

5. Wręczenie nagród nastąpi 3 czerwca w siedzibie Organizatora. 

6. Organizator zastrzega możliwość prezentacji 10 najlepszych prac konkursowych 

opatrzonych imieniem i wiekiem Uczestnika, na swoim profilu społecznościowym 

(web.facebook.com/zwikpabianice/) oraz stronie internetowej (zwik.pabianice.pl). W 

razie podpisania prac większą ilością danych, Organizator dokona ich niezbędnej 

anonimizacji. 

7. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że Uczestnik jest autorem pracy 

konkursowej.  

8. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że posiada pełnię majątkowych 

praw autorskich do pracy konkursowej.  

9. Rodzic i opiekun prawny Uczestnika zapewnia, iż żadna osoba trzecia nie wystąpi z 

jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi.  

10. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników, z momentem zgłoszenia pracy 

konkursowej do konkursu nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych oraz 

terytorialnych udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej 

na następujących polach eksploatacji:  

a. w zakresie jej utrwalania i zwielokrotniania oraz rozpowszechniania, jak i 

wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których je utrwalono 

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy,  

c. w zakresie rozpowszechniania prac w sposób inny niż określony powyżej- 

publiczne wykonywanie bądź udostępnianie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym .  

11. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie 

przez Organizatora zgłoszonej pracy konkursowej do czynności związanych z 

Konkursem i jego promocją oraz do celów marketingowych i promocyjnych 

Organizatora. 

 

 

§ 4 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem 

niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez Rodzica lub opiekuna prawnego na 

przetwarzanie  danych osobowych przez Spółkę w celach związanych z Konkursem, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 

95/46/WE . 



 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych stanowi załącznik 2 do 

niniejszego regulaminu. 

 

 

 

§ 5 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. 

Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia 

wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod 

adresem:  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Ul. Warzywna 3, 90-200 Pabianice 

z dopiskiem „Konkurs na plakat promujący bezpieczne spędzanie czasu nad wodą” 

Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna 

nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej 

reklamację, jak również opis i powód reklamacji. 

3. O wyniku reklamacji rodzic lub opiekun prawny Uczestnika zostanie poinformowany 

pisemnie (na adres podany w reklamacji), do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.  Po wyczerpaniu postępowania 

reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie 

powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 

§ 6 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z 

ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub 

prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 

konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o 

zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki 

określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od rodzica lub opiekuna 

prawnego Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych 

bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z 

Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 

Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu 

zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

 


