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REGULAMIN  

Konkursu plastycznego „Jak oszczędzać wodę” organizowanego w ramach 
programu edukacyjnego  

„Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”  

 

§ 1 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 
1.  Organizatorem konkursu „Jak oszczędzać wodę” jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie (PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie ) z siedzibą 
przy ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin.  

2.  Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego „ Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna 
wodzie” 

3.  Konkurs rozpoczyna się 21 marca 2022 r. i trwa do 25 kwietnia 2022 r.  
4.  Rozstrzygnięcie Konkursu – ogłoszenie wyników  nastąpi 9 maja 2022 r. 
5.  Fundatorem nagród jest Organizator. 
6. Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,                   

ul. Żelazna  59a, 00-848 Warszawa. 
 

§ 2 

CELE KONKURSU 

 
1. Kształtowanie i rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci, 
2. Upowszechnienie  wiedzy na temat oszczędzania wody, 
3. Zachęcanie do kreatywnego myślenia i szukania sposobów na oszczędzanie wody, 
4. Zachęcenie do poszerzenia wiedzy w zakresie proekologicznym, 
5. Zachęcanie i angażowanie dzieci do prac twórczych, 
6. Rozwijanie umiejętności plastycznych. 
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§ 3 

TEMAT KONKURSU 

 
1. Temat konkursu: „Jak oszczędzać wodę”. 
2. Interpretacja tematu powinna w jasny sposób przedstawiać jakie są sposoby oszczędzania wody               
w życiu codziennym.  
3. Prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronie: lublin.wody.gov.pl  

 

 

                                                                                  § 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych zgłoszonych do programu AKTYWNI 
BŁĘKITNI – szkoła przyjazna wodzie. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-
III i IV-VIII 
2. Do Konkursu należy zgłaszać prace wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane                
w innych konkursach. 

3. Prace zgłoszone do Konkursu muszą spełniać warunki regulaminowe. 
4. Zgłoszone prace muszą być wykonane samodzielnie przez Uczestnika. 

5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. 
6. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na 
prezentowanie zgłoszonych prac na stronie internetowej lublin.wody.gov.pl i profilu społecznościowym   
Facebook Wód Polskich oraz Aktywni Błękitni. 
7. Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych                
i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej Organizatora oraz profilu społecznościowym 
Facebook Wód Polskich i Aktywni Błękitni (załącznik nr 1).  
8. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu  opiekunowie  wyrażają zgodę na udział zgodnie z niniejszym 
Regulaminem (załącznik nr 2). 
9. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie się odbywało zgodnie z klauzulą 
informacyjną (załącznik nr 3) 

10. Prace wraz z wypełnionym  Formularzem zgłoszenia powinny być dostarczone drogą pocztową na adres 
Organizatora (PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 
20-610 Lublin) z dopiskiem „Konkurs Aktywni Błękitni” w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 roku.  
11.  Prace Konkursowe, które wpłyną po terminie 25 kwietnia 2022 r. nie zostaną uwzględnione. 
 

 

 
                                                                                          

http://www.gdansk.wody.gov.pl/
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                                                                                       § 5 

PRACA KONKURSOWA 

 
1. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a) rozmiar: Praca Konkursowa powinna być wykonana na kartce formatu A3/A4, 
b) forma i technika - dowolna 

c) udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, 
d) Praca Konkursowa powinna być opisana na odwrocie: Imię i Nazwisko, Nazwa i Adres Szkoły, oraz 

klasa.  

e) Praca konkursowa musi być zgodna z tematem konkursu 

§ 6 

PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. Konkurs trwać będzie od 21 marca 2022 r. do 25 kwietnia 2022 r.    
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, która tematycznie będzie związana                       

z praktykami oszczędzania wody. 
3. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła Komisję                    

Konkursową (dalej „Komisja”), która będzie czuwała nad prawidłowym jego przebiegiem. 
4. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. 
5. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, spośród nadesłanych Prac Konkursowych, wyłoni 

Laureatów Konkursu. 
6. Prace plastyczne będą oceniane według następujących kryteriów: 
a) zgodność z tematem i celami Konkursu, 
b) atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy, 
c) twórcze i nowatorskie podejście do zagadnienia, 

7. Organizator przyzna 3 nagrody główne dla autorów zwycięskich prac w  każdej kategorii wiekowej: 
klasy I-III i IV-VIII  (za I, II, III miejsce). 
8. Organizator zapewni drobne upominki każdemu z uczestników konkursu. 

9. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. 
10. Po zakończeniu Konkursu (ogłoszeniu wyników) Organizator staje się właścicielem nagrodzonych prac.  
11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku zbyt małej ilości otrzymanych 
prac, tj. poniżej 10 prac.  
12. Nagrody dla uczniów: 

1) w kategorii wiekowej klasy I-III:  

I miejsce: plecak wycieczkowy, pendrive, puzzle 
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II miejsce- koszulka, puzzle, kubek termiczny 

III miejsce – puzzle, kubek termiczny 

2) w kategorii wiekowej klasy IV-VIII:  
miejsce I – plecak wycieczkowy, powerbank, bidon 
miejsce II – pendrive, worek wycieczkowy, puzzle  
miejsce III – koszulka, puzzle 

 

 
§ 7 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD 

 
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora (PGW Wody Polskie RZGW w 

Lublinie): lublin.wody.gov.pl  
2. Decyzje Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane prace są wiążące i ostateczne, od werdyktu nie 

przysługuje odwołanie. 
3. Laureaci zostaną  poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres 

e-mail.  
4. Nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazane adresy uczestników Konkursu. 
 

 

                                                                                    § 8 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1.   Uczestnik Konkursu/opiekun prawny poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do pracy konkursowej oraz  wyraża zgodę na niewyłączne  
korzystanie przez Organizatora z prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie, kopiowanie, w tym wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci kompu-
terowych,  

2) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji,  

3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizual-
nych i komputerowych,  

4) prawo do korzystania z prac w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania 
poprzez dodanie różnych elementów,   
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5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części, w tym za pomocą wizji przewodowej albo 
bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję kompu-
terową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM, a także poprzez 

łącza telekomunikacyjne oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 
2.   Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z materiałów (prac plastycznych) 
zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie 
materiałów w sposób określony w punkcie 1. 

 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                              § 9 

                                                         POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest jedynym dokumentem określa-

jącym zasady Konkursu. 

2. Zgłoszenie prac konkursowych do niniejszego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków ni-

niejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace konkursowe złożone na Konkurs zostały wykonane osobi-

ście. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nie-

prawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na pracach konkurso-

wych oraz oświadczeniach sporządzonych przez Uczestników. 

4. Decyzje Komisji  są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

6. Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

7. Prace konkursowe, które nie spełniają warunków Konkursu oraz te nadesłane po terminie, nie będą 

brały udziału w Konkursie. 

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie zmiany w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, jeżeli nie wpły-

nie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

9. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszenio-
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wym, szczególnie za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczest-

nika i/lub wręczenie nagrody.  

11. Reklamacje pisemne z tytułu organizowanego Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w ter-

minie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

12. Prace konkursowe zgłoszone  do niniejszego Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach                   

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW w Lublinie. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy kodeksu cywil-

nego.   
 

 


