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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

W RAMACH KAMPANII 

„Wszystko zaczyna się od wody - kampania edukacyjna ZWiK w Warcie” 

 

dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta. 

2) Konkurs nosi nazwę „Woda WARTA oszczędzania” i jest częścią kampanii „Wszystko zaczyna się od 

wody – kampania edukacyjna ZWiK w Warcie”. 

3) Celem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców Gminy Warta do oszczędzania wody, promowanie 

form jej oszczędzania, uwrażliwienie na problem marnotrawienia wody pitnej, kurczenia się zasobów 

wodnych. 

4) Konkurs trwać będzie od dnia ogłoszenia do dnia 4 czerwca 2021 roku. 

5) Celem Regulaminu jest przeprowadzenie Konkursu i uregulowanie wszystkich aspektów jego 

organizacji. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1) Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

2) Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (Konkurs 

zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych - odrębnie klasy IV-VI i VII-VIII), w dowolnej 

placówce oświatowej Gminy Warta. Wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów 

prawnych, złożony na oświadczeniu stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

3) Zadaniem Uczestników jest wykonanie za pomocą telefonów komórkowych lub aparatów 

cyfrowych fotografii dotyczącej tematyki związanej z: 

a) oszczędzaniem wody poprzez promowanie form jej oszczędzania lub  

b) potrzebą jej oszczędzania poprzez ukazanie niezwykłych detali przyrody, które powstały w 

środowisku wodnym lub są wynikiem działalności wody na terenie Gminy Warta. 

4) Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace 

tworzone wspólnie (współautorstwo). 

5) Każdy z uczestników może przesłać na konkurs tylko jedno zdjęcie. 

6) Fotografie nie mogą być opatrzone żadnym znakiem wodnym ani napisem/podpisem czy datą. 

7) Jeżeli na fotografii znajduje się wizerunek osoby, Uczestnik uzyska oświadczenie od osoby 

znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie 

wizerunku tej osoby. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie powinno być podpisane przez 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

8) Fotografie konkursowe należy przesłać w formacie JPG, w rozdzielczości pozwalającej na czytelny 

odczyt zdjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@zwikwarta.pl w tytule 

maila wpisując: Konkurs Fotograficzny oraz imię i nazwisko Uczestnika, a w treści wiadomości 

podając: miejsce wykonania fotografii, nazwę placówki oświatowej oraz klasę, do której uczęszcza 

Uczestnik. 

9) Termin nadsyłania prac upływa 21 maja 2021 roku.  

 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1) Jury złożone z pracowników Organizatora, w terminie do 31 maja 2021 roku, dokona weryfikacji 

nadesłanych fotografii konkursowych i wyłoni prace, które wyróżni. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii niespełniających 

kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów, w tym fotografii o niskiej jakości 

technicznej. 
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3) Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i na profilu 

Organizatora w serwisie Facebook, w terminie do 4 czerwca 2021 roku.  

4) Autorzy wyróżnionych fotografii w każdej z dwóch kategorii wiekowych otrzymają – I miejsce dron + 

zegar zasilany wodą, II miejsce tablet + zegar zasilany wodą, III miejsce głośnik bezprzewodowy + 

zegar zasilany wodą, IV-X miejsca słuchawki bezprzewodowe + zegar zasilany wodą. 

5) Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę ani wymianie na inne nagrody. 

6) Wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród, o której 

Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem placówek oświatowych, do których 

uczęszczają. 

7) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach 

Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora. 

 

IV. LICENCJE I OŚWIADCZENIA 

 1) Udział Uczestnika w Konkursie oraz zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna Uczestnika na 

udział w Konkursie jest jednoznaczna z udzieleniem nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz 

nieodpłatnego zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wykorzystanie 

fotografii na wszelkich istniejących polach eksploatacji (w szczególności określonych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

 2) Wraz z przesłaniem fotografii na Konkurs, Uczestnik oświadcza, że: 

 a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu, 

 b) jest wyłącznym autorem zgłoszonej fotografii i posiada do niej pełne prawa autorskie, 

 c) w przypadku zdjęć z wizerunkiem osób – iż posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich    

wizerunku, 

 d) zgłoszona przez niego fotografia nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

  

 V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1) Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu jest Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w Warcie spółka z o.o. 

2) Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 

Uczestnika do Konkursu, wydania nagrody. 

3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa 

poniżej, należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iodo@zwikwarta.pl lub listownie: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta. 

4) Administrator przetwarza dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa szkoły, adres mailowy, wizerunek) 

Uczestnika na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie zawartych umów oraz na 

podstawie udzielonych zgód. 

5) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celach: organizacji i przeprowadzenia Konkursu, 

ogłoszenia listy laureatów, wręczenia nagród laureatom, konieczności wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze. W pozostałych przypadkach dane osobowe Uczestnika 

przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym 

w treści zgody. 

6) Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą osoby upoważnione przez Administratora w 

ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe Uczestnika mogą być 

udostępnianie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

7) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

8) Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych, sprostowania 

lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego 
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dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Dane Uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

2) Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie sp. z o.o. 

oraz na stronie internetowej Organizatora: www.zwikwarta.pl 

3) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

4) Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe) 

poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w 

Konkursie.  

6) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i informacji 

podanych w związku z Konkursem. 

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu 

nieprawdziwych danych lub danych innej osoby na rzecz Uczestnika Konkursu oraz danych 

nieprawdziwych lub niepełnych. 

 

 

 


