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1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki Konkursu plastycznego pn. „Złotoryjska woda-zdrowia doda” 

organizowanego w związku z obchodami Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień  

22 marca 2022 roku. 

2. Organizatorem Konkursu plastycznego jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi, al. Mila 2, 59-500 Złotoryja. 

3. Celem Konkursu jest uczestnictwo dzieci w wydarzeniu związanym z obchodami 

Światowego Dnia Wody, podniesienie świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej wpływu 

wody na zdrowie człowieka oraz promocja złotoryjskiej wody zdatnej do picia prosto  

z kranu. 

4. W sprawach dotyczących konkursu można kontaktować się drogą e-mail: rpk@rpk.pl  

 lub telefonicznie, tel.: 76 878 31 37.  

 

2. Organizacja konkursu i jego przebieg 

1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów 

zerówkowych oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta Złotoryi. 

2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

- kategoria I – dzieci uczęszczające do przedszkoli, 

- kategoria II – dzieci uczęszczające do szkół podstawowych: kl. „0” oraz kl. I-III, 

- kategoria III – dzieci uczęszczające do szkół podstawowych: kl. IV-VIII. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej ilustrującej hasło „Złotoryjska 

woda – zdrowia doda” i ukazującej walory zdrowotne złotoryjskiej wody, którą można pić 

prosto z kranu. 

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby 

plakatowe, akwarela, pastele suche, pastele olejne, collage itp.). Do Konkursu dopuszcza 

się wyłącznie prace w formacie A4, w formie plastycznej płaskiej. 

6. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz 

nieprzedstawianymi na innych konkursach.  

7. Prace złożone na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności 

dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia 

innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę 

rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione 

prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

8. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział  

w Konkursie (załącznik nr 1) i oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczące praw autorskich 

(załącznik nr 2). 

9. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

10. W przypadku złożenia przez uczestników Konkursu większej liczby prac niż zostało  

to określone w Regulaminie komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy 

konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.  

11. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022 r. w siedzibie 

Organizatora w godzinach: pn., śr.-pt. od 7.30 do 15.30, wt. od 8.00 do 16.00, lub za 

pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: al. Miła 2, 59-500 Złotoryja,  

z dopiskiem: Konkurs plastyczny pn. „Złotoryjska woda – zdrowia doda”. W przypadku 

dostarczenia pracy konkursowej pocztą/kurierem decyduje data jej wpływu do siedziby 

Spółki. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie bądź zniszczenie prac 

konkursowych przesłanych pocztą/kurierem. 
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13. Na odwrocie pracy konkursowej należy dopisać: imię i nazwisko, nazwę  

i nr przedszkola/szkoły, klasę/grupę, dane kontaktowe uczestnika lub opiekuna. 

14. Prace dostarczane po wyznaczonym przez Organizatora terminie lub wykonane niezgodnie  

z Regulaminem nie będą oceniane. 

15. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem  

na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.  

16. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi pod 

adresem: https://rpk.pl. 

 

3. Ocena prac konkursowych 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora, w skład której wchodzi siedmiu pracowników RPK sp. z o.o. w Złotoryi. 
2. Otrzymane prace będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. 
3. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- zgodność pracy z tematem, 

- jakość wykonania, 

- oryginalność i pomysłowość,   

- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania. 

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.  
 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu  

1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 4 kwietnia 2022 r.  

2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu. 

3. W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne dla trzech laureatów z każdej grupy 

wiekowej: I miejsce – 150,00 zł, II miejsce – 100,00 zł, III miejsce – 50,00 zł oraz 

upominki dla pozostałych autorów prac.  

4. Dla grupy/klasy, która do Konkursu zgłosi największą liczbę prac, Organizator Konkursu 

przewidział – za zgodą wychowawcy, rodziców oraz dyrektora danej placówki – nagrodę 

specjalną: zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Złotoryi.  

5. Organizator przewiduje umieszczenie i upublicznienie wybranych prac konkursowych 

nadesłanych na Konkurs na billboardzie należącym do RPK sp. z o.o. w Złotoryi  

w miejscu wybranym przez Organizatora. 

6. Wręczenie nagród nastąpi w placówkach, do których uczęszczają uczestnicy Konkursu, po 

uzgodnieniu dogodnego terminu z dyrektorami placówek.  
 

5. Prawa autorskie 

1. Udział dziecka w Konkursie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.  

2. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie.  

3. Uczestnik jako autor pracy nie może swoją pracą naruszać prawa do wizerunku ani 

innych praw osób trzecich. 

4. Uczestnik Konkursu (lub w jego imieniu opiekun prawny), przystępując do udziału  

w Konkursie, wyraża zgodę na oznaczanie swojej pracy imieniem i nazwiskiem oraz na 

nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie pracy przez Organizatora w materiałach 

promocyjnych, w wydawnictwach związanych z konkursem i jego tematem oraz na 

stronie internetowej Organizatora. 

5. Uczestnik konkursu, przystępując do udziału w nim, jednocześnie oświadcza,  

że nieodpłatnie przenosi na Organizatora, a Organizator przyjmuje własność oryginalnego 

egzemplarza tej pracy oraz nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa 

majątkowe do niej i prawa zależne do jej opracowań na następujących polach eksploatacji:  

https://rpk.pl/
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- utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na 

dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do 

pamięci komputera,  

- publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie egzemplarzy pracy oraz nadawanie  

i reemitowanie, także w sieciach komputerowych,  

- wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii, 

- zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych 

publikacjach, w tym w materiałach edukacyjnych,  

- wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki Konkursu, dla celów edukacyjnych  

i reklamowych, promocyjnych. 

 

6. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi,  

z siedzibą przy: al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, tel.: 76 878 31 37, adres e-mail: rpk@rpk.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). W przypadku pytań  

dot. sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z IOD: 

- pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych, RPK sp. z o.o., al. Miła 2, 59-500 

Złotoryja, 

- poprzez adres e-mail: iod@rpk.pl.  

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, 

promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz 

ich prac na stronie internetowej Administratora oraz w mediach, a także w celach 

archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej 

RODO. 

4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być 

przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych  

z otrzymaniem nagród. 

5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe w celach: 

- umożliwienia uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału,  

- umożliwienia przeprowadzenia konkursu,  

- opublikowania informacji o laureatach,  

- archiwizacji dokumentów.  

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. 

RODO.  

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.  

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, 

- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów  

o przyznaniu nagród, 

mailto:rpk@rpk.pl
mailto:iod@rpk.pl
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- Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób 

wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

7. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika 

Konkursu warunków Regulaminu.  

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian  

w Regulaminie. 

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik 

Konkursu. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.rpk.pl 

oraz na profilu facebook.  

5. Sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną ani grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną  

w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 

2020 r., poz. 2094, z 2021 r., poz. 802, 815.). 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.  
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