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Regulamin Konkursu Literackiego pod nazwą: 

„Nie wyrzucaj skarbu w błoto” 
 

§ 1  

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu Literackiego jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 30, 55-200 Oławie 

(ZWiK Sp. z o.o. w Oławie) – dalej Organizator.  

§ 2  

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest kształtowanie ekologicznej świadomości dzieci i młodzieży oławskich 

szkół podstawowych w zakresie racjonalnego wykorzystywania wody – Oławskiej 

Średniozmineralizowanej.  

2. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie napisanie kilkuzwrotkowych, rymowanych 

wierszy – utworów konkursowych – promujących spożywanie Oławskiej 

Średniozmineralizowanej bez przegotowania oraz zachęcających do jej oszczędzania  

i niezużywania do podlewania ogrodów. 

3. Rezultatem Konkursu będzie zbiór wierszy promujących walory „Oławskiej 

Średniozmineralizowanej” oraz przedstawiających ZWiK Sp. z o.o. w Oławie jako 

nowoczesne przedsiębiorstwo produkujące smaczną wodę i dbające o środowisko 

naturalne.  

4. Wybrane wiersze, zostaną wykorzystane do celów promocyjnych Spółki. 

5. Tematyka wierszy musi być zgodna z przedstawionym celem Konkursu. Wiersze muszą 

być pracą własną Uczestnika, napisaną w języku polskim, w formie czytelnej. 

§ 3  

Uczestnicy Konkursu  

Uczestnikami Konkursu są uczniowie oławskich szkół podstawowych – dalej Uczestnicy, 

którzy spełnią wszystkie warunki niniejszego Konkursu. 

§ 4  

Warunki przystąpienia do Konkursu 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

1.1. akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu; 

1.2. dostarczenie utworów konkursowych napisanych w edytorze tekstu Word, o których 

mowa w niniejszym Regulaminie drogą e-mail na adres konkurs@zwik.olawa.pl; 

1.3. dostarczenie wraz z utworem skanu bądź fotokopii pisemnej zgody opiekunów 

prawnych Uczestników na ich udział w Konkursie oraz na nieograniczone 

wykorzystanie przez Organizatora z napisanego wiersza i wynikających z tego praw 

autorskich; 
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2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 jest równoznaczne z:  

2.1. udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne, dowolne 

wykorzystanie wiersza, jego modyfikowanie, kopiowanie, a także na udostępnianie  

go osobom trzecim. 

2.2. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych  

z prawidłowym przebiegiem Konkursu (zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 roku  

o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781). 

2.3. zrzeczeniem się, wszelkich praw autorskich do wiersza oraz wszelkich wynikających 

z tego tytułu ewentualnych roszczeń na rzecz Organizatora. 

2.4. wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku Uczestników. 

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń, na warunki 

niniejszego Regulaminu. 

§ 5 

Nagrody  

1. Nagrodami w Konkursie są:  

1.1. nagroda pierwsza – tablet, 

1.2. nagroda druga – smartfon, 

1.3. nagroda trzecia – zestaw słuchawkowy, 

1.4. nagroda specjalna – głośnik mobilny bluetooth. 

2. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w uzgodnionym miejscu i w terminie. 

§ 6 

Zasady Konkursu   

1. Jeden Uczestnik może przekazać tylko jeden utwór konkursowy. 

2. Utwór, w którym błędy stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne uniemożliwi zrozumienie 

tekstu, nie będzie brany pod uwagę przez Organizatora. 

3. Uczestnik wraz z utworem konkursowym dostarczy Organizatorowi zgodę, o której mowa 

w § 4. 

4. Po dostarczeniu zgody, o której mowa w ust. 4, Organizator dokona wstępnego wyboru 

utworów konkursowych i następnie zamieści je na swojej stronie internetowej 

www.zwik.olawa.pl celem poddania ich pod głosowanie Internautów. Zasady głosowania 

internetowego zostaną określone na stronie internetowej Konkursu. 

5. Zwycięzcami będą Uczestnicy, których utwory uzyskają największą ilość głosów. 

6. Spośród wszystkich wykonanych utworów Organizator dodatkowo dokona wyboru 

jednego, dla którego przeznaczy nagrodę specjalną. 

7. Organizator nie odpowiada za koszty poniesione przez Uczestnika wynikające  

z przygotowania utworu konkursowego i jego dostarczenia do Organizatora. 

8. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.  

10. Organizator może wprowadzić zmiany do Konkursu bez podania przyczyny.  
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11. Ogłoszenie oraz Regulamin niniejszego Konkursu Organizator zamieścił na swojej stronie 

internetowej www.zwik.olawa.pl 

§ 7 

Harmonogram Konkursu 

13.11.2020 r. Ogłoszenie Konkursu 

30.11.2020 r. do godz. 8:00 Dostarczenie prac do Organizatora 

04.12.2020 r. od godz. 8:00  Rozpoczęcie głosowania przez internautów 

14.12.2020 r. do godz. 8:00 Zakończenie głosowania internetowego 

od 15.12.2020 r.   Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w uzgodnionych terminach 


