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Regulamin Konkursu Plastycznego i Literackiego pod wspólną nazwą  

"Nasza woda, nasze życie" 

 
CELE KONKURSU: 

• Promowanie wody pitnej (wody z kranu) jako cennego daru natury. 
• Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności plastycznych  
i literackich. 
• Kształtowanie postaw racjonalnego korzystania z zasobów wody. 
• Zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych poprzez większy udział w diecie 
wody prosto z kranu. 
• Przygotowanie do aktywnego wspierania działań i zachowań proekologicznych. 
• Promocja wody z warckich wodociągów. 
 

ZASADY  UCZESTNICTWA 
 

§ 1 
Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie Konkurs Literacki  
i Plastyczny "Nasza woda, nasze życie”, zwany dalej Konkursem. 

§ 2 
Organizatorem Konkursu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta 
Warta Sp. z o.o. zwany dalej Organizatorem. 

 
§ 3 

Konkurs adresowany jest do dzieci objętych opieką przedszkolną, uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Warta. Uczestników mogą zgłaszać 
placówki przedszkolne, szkoły i inne placówki oświatowe (np. Warckie Centrum 
Kultury, Świetlica Środowiskowa). 
 

§ 4 
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 
§ 5 

Z każdej placówki (szkoły) w Konkursie może uczestniczyć dowolna ilość uczestników. 
 

§ 6 
Harmonogram przebiegu Konkursu jest następujący (terminy): 

a. nadsyłanie do Organizatora prac konkursowych: do 22 kwietnia 2016 r., 
b. ocena prac konkursowych przez Jury Konkursu: 25 – 29 kwietnia 2016 r., 
c. ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród oraz dyplomów: 08 maja 

2016 r. podczas Pikniku wodnego w Cielcach, 
d. pokonkursowa wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych  

na stronie www.zwikwarta.pl  od 15 maja 2016 r., 
e. pokonkursowa prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac literackich  

na stronie www.zwikwarta.pl  od 15 maja 2016 r. 
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§ 7 
Tematem Konkursu jest (do wyboru): 

a.  wykonanie pracy plastycznej – w dowolnej technice – prezentującej wodę  
do picia jako np.: dar życia, jako bezcenną wartość, dobro natury, składnik diety 
człowieka, itp., 
  

b. Przygotowanie pracy literackiej, w jednej z wymienionych form – 
opowiadanie, „kartka” z pamiętnika, list, rozprawka – prezentującej wodę  
do picia jako np.:  dar życia, jako wartość, bezcenne dobro natury, składnik diety 
człowieka, itp. W przygotowaniu pracy literackiej nie biorą udziału dzieci  
w wieku przedszkolnym. 

 
§ 8 

Praca na Konkurs musi być wykonana przez uczestnika SAMODZIELNIE. 
 
 

§ 9 
Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną i/lub jedną pracę 
literacką. 

 
§ 10 

Komisję Konkursową powołuje Organizator. W skład Komisji Konkursowej wejdą 
osoby zaproszone przez Organizatora, merytorycznie przygotowane do oceny wartości 
artystycznej, literackiej i tematycznej nadesłanych prac. Komisja będzie oceniała 
zakodowane prace. 
 

§ 11 
Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. 
 

§ 12 
Kryteria oceny pracy plastycznej będą następujące: 
• zgodność z tematyką Konkursu 
• oryginalność prezentacji tematu 
• samodzielność wykonania pracy 
• estetyka wykonania pracy 
• ciekawa forma (technika, kompozycja) 

 
Kryteria oceny pracy literackiej będą następujące: 
• zgodność z tematyką Konkursu 
• kompozycja pracy 
• bogactwo i dobór słownictwa 
• dobór środków językowych 
• oryginalne ujęcie tematu 
• poprawność językowa i zapisu 
• czytelność zapisu (praca może być zapisana ręcznie lub w wydruku, wtedy w formacie A4 (marginesy 
2,5 cm; interlinie 1,5 wiersza; czcionka szeryfowa np. Times New Roman 12p., tekst wyjustowany) 
 
Prace oceniane będą w 2 kategoriach konkursowych: 

– literacka 
– plastyczna. 
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W tych kategoriach zostaną przyznane dwie główne nagrody (jedna nagroda w każdej 
kategorii). 
Wyróżnienia będą przyznawane w 4 kategoriach wiekowych 

1. etap przedszkolny i pierwsza klasa (nie dotyczy przygotowania pracy literackiej) 
2. etap edukacji wczesnoszkolnej (II i III klasa) 
3. II etap edukacyjny (szkoła podstawowa, klasy IV – VI) 
4. III etap edukacyjny (gimnazjum) 

 

 
 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

§ 13 
Prace z dopiskiem na kopercie (paczce) „KONKURS” powinny zostać dostarczone 
najpóźniej  do 22 kwietnia 2016 r. na adres Organizatora: ZWiK, ul. Kościuszki 9,  
98-290 Warta, do godziny 15.oo; lub dostarczyć osobiście. 

 
§ 14 

Prace na Konkurs należy przesłać niepodpisane – opatrzone wyłącznie tytułem,  
a do przesyłki dołączyć zaklejoną kopertę z danymi pozwalającymi zidentyfikować 
autora: 

 tytuł pracy 
 imię i nazwisko autora 
 wiek autora 
 nazwa przedszkola/szkoły i adres placówki 
 grupa/ klasa do której chodzi autor 
 imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna merytorycznego przygotowanej pracy konkursowej 
 oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna, że: „Uczestnik jest autorem pracy zgłoszonej  

do konkursu i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej / literackiej i przenosi  
je na ZWiK GiM Warta Sp. z o. o. w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego 
rozpowszechniania oraz dokonywania jej opracowania w stopniu, jaki ZWiK GiM Warta  
Sp. z o. o. uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu,  
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania pracy plastycznej / literackiej  
do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jej publikacji w materiałach promocyjnych  
i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych 
z działalnością ZWiK GiM Warta Sp. z o. o. Autorskie prawa majątkowe zostają przez 
uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz ZWiK GiM Warta Sp. z o. o. bez 
ograniczeń czasowych.” 

 
 

§ 15 
Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej prezentację 
na stronie www Organizatora, w formie wystawy stałej w obiektach Organizatora lub 
wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych oraz 
informacyjnych. 
 

§ 16 
Organizator nie będzie odsyłał nadesłanych na Konkurs prac. 
 

§ 17 
Wszyscy uczestnicy Konkursu będą gośćmi na Pikniku wodnym w Cielcach w dniu  
08 maja, na którym zostaną ogłoszone wyniki Konkursu i laureatom wręczone nagrody. 
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NAGRODY 
§ 18 

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
 

§ 19 
Organizator przewiduje: 
7 wyróżnień dla zwycięzców Konkursu (za formę plastyczną w 4 kategoriach 
wiekowych i za formę literacką w 3 kategoriach wiekowych). 
2 nagrody główne – dla każdej kategorii konkursowej, tj. plastycznej i literackiej. 
Nagrodami głównymi będą tablety, natomiast wyróżnienia będą honorowane: 
nośnikami pamięci, kalkulatorami, ciekawymi brelokami lub zestawami atrakcyjnych 
materiałów plastycznych i przyborów szkolnych oraz innymi cennymi dodatkami.  
 

§ 20 
Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie merytoryczni otrzymają okolicznościowe 
dyplomy. 

 
§ 21 

Po zakończeniu Konkursu zwycięskie oraz wyróżnione przez Jury prace będzie można 
zobaczyć na stronie Organizatora: www.zwikwarta.pl i na wystawie pokonkursowej  
w Urzędzie Gminy i Miasta Warta, ul. Rynek Wł. St. Reymonta 1. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 22 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie 
danych osobowych uczestnika i jego rodzica lub innego opiekuna przez Organizatora w celach 
związanych z przeprowadzeniem Konkursu. 
Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 – tekst 
jednolity z późn. zm.). 

 

 


