Regulamin konkursu
z okazji Światowego Dnia Wody

Organizator:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR - WiK Spółka z o.o.
ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański
Cel konkursu:
Głównym celem konkursu jest wymyślenie hasła reklamującego picie wody
z kranu, które będzie w przyszłości przedmiotem kampanii reklamowej
organizatora.
Konkurs może być pretekstem do poruszenia z uczniami treści związanych ze
znaczeniem wody dla człowieka.
Tematyka konkursu:
 Hasło promujące/reklamujące picie wody z kranu
Uczestnicy:
 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych
z terenu miasta Starogard Gdański.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 Przedmiotem konkursu jest wymyślenie hasła.
 Hasło powinno być dostarczone w kopercie wraz z podpisanym oświadczeniem
o przetwarzaniu danych osobowych, (załącznik do niniejszego regulaminu)
 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno hasło.
 Hasło nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Kryteria oceny:
 Zgodność z tematem konkursu.
 Oryginalność.
Termin :
 Termin dostarczenia hasła upływa 10 kwietnia 2018r. Hasło należy zapisać w
dołączonym do regulaminu załączniku.
 Hasła dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 Załącznik należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji STAR - WiK Spółka z o.o., ul. Lubichowska 128, 83-200
Starogard Gdański

Ocena prac:
 Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.
 Dostarczone prace zostaną wyeksponowane na wystawie, zorganizowanej przez
organizatora w ramach obchodów Dnia Ziemi.
Nagrody:
Nagrodą jest bon podarunkowy do Salonów EMPIK dla autora najlepszego
hasła.
Ogłoszenie wyników:
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Dnia Ziemi
 Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia
nagród.
Prawa autorskie:
 Z chwilą przystąpienia do konkursu Organizator nabywa na zasadzie
wyłączności, nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełem na wszystkich
polach eksploatacji.
 Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

Zapraszamy do udziału!

Załącznik
Imię i nazwisko autora pracy ….....:.............................................................
…...................................................................................................................
Klasa …...............................
HASŁO konkursowe:
.......................................................................................................................
…...................................................................................................................
Nazwa i adres szkoły ….................................................................................
Nazwisko nauczyciela …................................................................................
…..............................................

…..............................................

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Podpis autora pracy

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych, przez Organizatora
Konkursu zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Wody, w zakresie
niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. nr 922).

…....................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)

Zgoda
Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy
konkursowej wykonanej przez
.........................................................................................................................
(Imię i nazwisko autora pracy) w ramach ww. konkursu na organizatora konkursu
i udzielam mu nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu.

…………..…..............................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

