
REGULAMIN KONKURSU „WODOCIĄGOWA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach 

 Sp. z o.o. KRS: 0000321312, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs plastyczny pt.: „Wodociągowa 

Kartka Bożonarodzeniowa”, przeprowadzany dla uczniów szkół podstawowych  

w Ząbkach klas 1-8, zwany dalej „Konkursem”. 

3. Adres Organizatora: 

PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. 

Ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki, tel.: +22-781-68-16 

4. Konkurs jest organizowany na terenie miasta Ząbki. 

5. Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są: 

- Karolina Szymańska, e-mail: karolina.szymanska@pwikzabki.pl, tel. +22-781-68-16 

- Biuro Obsługi Klienta, e-mail: bok@pwikzabki.pl, tel. +22-781-68-16 

 

§2 PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie „Wodociągowej Kartki Bożonarodzeniowej” 

zwanej dalej „Kartką” związaną z tematyką obrzędów Świąt Bożego Narodzenia  

oraz motywem wody związany z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  

w Ząbkach. 

 

§3 CELE KONKURSU 

1.         Celem konkursu jest: 

- promowanie wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środków 

wypowiedzi i ekspresji, 

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz kreatywności dzieci i młodzieży, 

- podtrzymywanie tradycji regionalnych dotyczących wykonywania kartek świątecznych 

jako nieodrębny element obrzędowy Świąt Bożego Narodzenia, 

- popularyzacja twórczości uczniów i młodzieży oraz ukazywanie efektów pracy kadry 

nauczycielskie, 

- uwzględnienie elementów wodnych w ujęciu świątecznym. 

 

§4 ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół podstawowych na terenie 

miasta Ząbki w 3 kategoriach (klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8.) 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. W konkursie zostaną zatwierdzone tylko prace indywidualne. 

mailto:karolina.szymanska@pwikzabki.pl
mailto:bok@pwikzabki.pl


4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej  

oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs  

jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę. 

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

7. Prace mają być wykonane w formacie nie większym niż A4. 

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

plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym 

graficznym programie komputerowym. 

9. Prace dopuszczone do konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formacie 2D. 

10. Prace wykonane w formacie 3D nie będą uwzględnione w konkursie. 

11. Prace konkursowe powinny posiadać na swoim odwrocie albo w inny sposób trwale 

przymocowane: 

a) Imię i nazwisko uczestnika, 

b) Telefon kontaktowy opiekuna prawnego uczestnika (wyłącznie do kontaktu  

w sprawach związanych z konkursem), 

c) Informację o klasie i szkole, do której uczestnik uczęszcza, 

d) Adres z miejscem zamieszkania uczestnika (wyłącznie w celach związanych  

z dostarczeniem nieodebranej nagrody. 

12. W kopercie zaadresowanej do Organizatora z dopiskiem „„Wodociągowa Kartka 

Bożonarodzeniowa – konkurs plastyczny” oprócz pracy konkursowej z danymi podanymi 

w §4 ust. 10 lit. a, b, c, d, Regulaminu należy umieścić: 

a) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór stanowi załącznik nr 1  

do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem lub jego 

przedstawiciela ustawowego, 

b) oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego regulaminu, wraz z datą i podpisem uczestnika lub jego 

przedstawiciela ustawowego, 

c) w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności  

do czynności prawnych oświadczenia i zgody, o których mowa w ust. 11 lit. b i c,  

w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia  

te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie. 

13. Prace nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać te same dane o autorze zgodnie 

z wytycznymi podanymi w ust. 10 lit. a, b, c, d, Regulaminu umieszczone w treści maila 

lub w pliku tekstowym MS Office Word, a oświadczenia i zgody zgodnie podane 

 w ust. 11 lit. b i c zawarte w pliku tekstowym (format PDF zeskanowany z datą  

i własnoręcznym podpisem). 

14. Prace należy dostarczyć do dnia 3 grudnia 2021 r. do sekretariatów szkół, bezpośrednio 

do siedziby spółki w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu  

z dopiskiem „Wodociągowa Kartka Bożonarodzeniowa – konkurs plastyczny”,  

lub na adres mailowy Organizatora: bok@pwikzabki.pl w tytule wpisując: 

„Wodociągowa Kartka Bożonarodzeniowa – konkurs plastyczny”. 

15. W konkursie będę rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały dostarczone  

w terminie zgodnie z podanym w §4 ust. 8 Regulaminu. 
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§ 5 KRYTERIA OCENY PRACY 

1. Zgłoszone prace przez uczestników konkursu będą oceniane przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Organizatora . 

2. Propozycje kartek będą oceniane pod kątem: 

- zgodnie z tematyką nawiązującą do Świąt Bożego Narodzenia, 

- nawiązanie do wizerunku (motyw wodny) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Ząbkach Sp. z o.o. jako dostawcy wody i odbiorcy ścieków, 

- interpretacja własna tematu, 

- umieszczenia krótkich życzeń i ich oryginalność, 

- poziom artystyczny, 

- stopień trudności wykonania, 

- kompozycja i wykorzystane materiały do stworzenia prac, 

- oryginalność, pomysłowość, kreatywność przekazu. 

3. Wykonane prace będą otwierane oraz oceniane przez Komisję Konkursową  

w kolejności dostarczanych kartek. 

 

§6 WYNIKI KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 grudnia do godziny 16:00. 

2. Ogłaszanie wyników odbędzie się 10 grudnia o godz. 12:00. 

3. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie publikowana na stronie WWW 

Organizatora, portalu społecznościowym facebook Organizatora oraz na łamach 

patronatów medialnych, w tym lokalnej prasie „Co słychać?”. 

4. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o 

wynikach konkursu. 

5. Podczas ogłaszania wyników podawane będą następujące dane: imię i nazwisko 

uczestnika, klasa (kategoria wiekowa) i szkoła, do której uczęszczał podczas składania 

pracy konkursowej, oraz zajęte w konkursie miejsce. 

6. Podpisane imieniem, nazwiskiem, klasą i szkołą prace konkursowe będą publikowane 

na stronie WWW Organizatora, na portalu społecznościowym Organizatora facebook, 

na łamach Patronatów medialnych, w tym lokalnej prasy m. in. „Co słychać?”,  

na czasowej wystawie pokonkursowej oraz podczas mobilnej wystawy przygotowanej 

przez Organizatora konkursu. 

 

§7 NAGRODY 

1.  W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce oraz ewentualne 1-2 

wyróżnienia. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku 

wysokiego poziomu artystycznego konkursu. 

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

4. Jedna i ta sama kartka nie może uzyskać więcej niż jednej nagrody lub wyróżnienia. 

5. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 



§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady  

i warunki prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone 

lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy Organizatora. 

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.pwikzabki.pl,  

na portalu społecznościowym Organizatora, w szkołach na terenie miasta Ząbki oraz 

w siedzibie firmy Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu 

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian  

w regulaminie. 

6. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik 

konkursu. Ewentualne koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie 

obciążają Organizatora. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) odstąpienie od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

b) nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

8. Ewentualne spory między Organizatorem, a uczestnikiem, konkursu zostaną 

rozstrzygnięte polubownie. 
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