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Regulamin Konkursu pn.  

„Samochód ZWiK w Twoich kolorach” 

 

§ 1  

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu 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 pozyskanie i wybór najlepszych projektów graficznych, które 

stanowić będą inspirację do wymalowania przez Organizatora samochodu 

specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji. Zakup przedmiotowego 

pojazdu realizowany jest w ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków 

oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława” współfinansowanego 

ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Projekt musi jednoznacznie nawiązywać do podstawowej 

działalności Organizatora tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.  

§ 3  

Uczestnicy Konkursu  

1. Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież w wieku szkolnym szkół stopnia 

podstawowego (klasy 4 do 6), gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego uczęszczające  

do szkół, których siedziby znajdują się na terenie miasta Oławy – dalej Uczestnicy.  

2. Uczestnicy przystępują do Konkursu w jednej z dwóch kategorii odpowiedniej  

do stopnia szkoły, do której uczęszczają: 

2.1. szkoły podstawowe klasy 4 – 6, 

2.2. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 

§ 4  

Warunki przystąpienia do Konkursu 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opracowanie projektu graficznego 

wymalowania pojazdu specjalistycznego na szablonach Organizatora. Formularze 

Konkursowe wraz z Projektami (wg wzoru - załącznik nr 1 i 2 do niniejszego 

Regulaminu), należy złożyć w teczkach opatrzonych oznaczeniem klasy i szkoły, do 

której uczęszczają Uczestnicy do sekretariatu szkoły Uczestnika do dnia 05.03.2014 r. 

do godziny 12:00. W jednej teczce zamieszczone winny być projekty w drugiej 

Formularze Konkursowe. Sposób odbioru prac przez Organizatora zostanie ustalony 

indywidualnie z dyrekcją szkoły Uczestnika.  

2. Złożone prace nie będą zwracane ani odsyłane. 
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3. Projekt wymalowania pojazdu specjalistycznego winien zostać wykonany w sposób 

trwały przy użyciu dowolnej techniki graficznej, na kartce formatu A4, przekazanej 

Uczestnikom przez Organizatora lub pobranej ze strony internetowej Organizatora 

www.zwik.olawa.pl - załącznik nr 2 do niniejszego Konkursu.  

4. W przypadku sporządzenia Projektu techniką komputerową Uczestnik winien przekazać, 

na płycie CD lub przesłać na adres konkurs@zwik.olawa.pl, Organizatorowi edytowalną 

wersję elektroniczną projektu. Płyta CD winna być dołączona do Formularza 

Konkursowego. Informacja o formie przekazania wersji elektronicznej winna znaleźć się 

na projekcie – załączniku nr 2. Nie wypełnienie niniejszego punktu równoważne jest  

z odrzuceniem projektu przez Komisję Konkursową.  

5. Opracowany przez Uczestnika projekt powinien być oznaczony według następującego 

wzoru: 

 nazwa szkoły, 

 numer klasy, 

 numer Uczestnika w dzienniku lekcyjnym. 

 w przypadku projektu opisanego w pkt 4 – sposób przekazania wersji edytowalnej 

projektu.  

6. Złożenie projektu wraz z wypełnionym Formularzem Konkursowym równoznaczne jest z:  

6.1. udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne, dowolne 

wykorzystanie projektu, jego modyfikowanie i kopiowanie a także na udostępnianie 

osobom trzecim. 

6.2. wyrażeniem zgody Uczestnika oraz opiekuna prawnego Uczestnika na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z prawidłowym 

przebiegiem Konkursu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych Dz. U. Nr  133 poz.883). 

6.3. zrzeczeniem się, przez Uczestnika, na stałe wszelkich praw autorskich projektu 

wymalowania pojazdu specjalistycznego oraz wszelkich wynikających z tego tytułu 

ewentualnych roszczeń na rzecz Organizatora. 

7. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki 

niniejszego Regulaminu. 

§ 5 

Nagrody  

1. Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach: 

1.1. najlepszy indywidualny projekt wymalowania pojazdu specjalistycznego w kategorii 

szkół podstawowych w klasach 4-6, 

1.2. najlepszy indywidualny projekt wymalowania pojazdu specjalistycznego w kategorii 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

1.3. nagroda specjalna dla klasy oraz dla jego autora przyznana na podstawie 

głosowania internetowego.  

2. Nagrodami w Konkursie są: 

2.1. dla autora najlepszego projektu indywidualnego w kategorii szkół podstawowych  

w klasach 4-6: Konsola Xbox 360 Slim 4GB + Kinect, 
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2.2. dla autora najlepszego projektu indywidualnego w kategorii szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych Konsola Xbox 360 Slim 4GB + Kinect, 

2.3. dla autora najciekawszego projektu w głosowaniu Internautów tablet multimedialny 

oraz nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł. dla jego klasy w postaci dofinansowania 

na dowolny, wskazany przez wychowawcę klasy cel.  

 

§ 6 

Zasady Konkursu    

1. W celu prawidłowego przebiegu Konkursu i wyboru najlepszych projektów Organizator 

powoła Komisję Konkursową. 

2. Spośród zebranych projektów Komisja Konkursowa dokona: 

2.1. wyboru dwóch najlepszych projektów indywidualnych (po jednym w każdej kategorii), 

2.2. kwalifikacji najciekawszych projektów dla wyboru Internautów. 

3. W celu przedstawienia projektów pod głosowanie Internautów, Organizator zamieści 

najciekawsze projekty na swojej stronie internetowej i udostępni je z możliwością 

oddawania głosów na poszczególne projekty. Zasady głosowania internetowego zostaną 

określone na internetowej stronie Konkursu. 

4. Zwycięzcą Konkursu w kategorii najciekawszych projektów w głosowaniu internetowym 

będzie autor projektu, który uzyska najwięcej głosów. 

5. Ostateczny projekt wymalowania samochodu zostanie opracowany przez Organizatora  

z wykorzystaniem zwycięskich projektów.  

6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

7. Ogłoszenie wyników wraz z przekazaniem nagród nastąpi w Sali Rajców w Ratuszu  

w Oławie. 

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora  

oraz w lokalnych mediach.  

9. Organizator może odwołać/wprowadzić zmiany do Konkursu bez podania przyczyny. 

10. Dzieci pracowników Organizatora nie mogą uczestniczyć w przedmiotowym Konkursie. 

11. Ogłoszenie oraz Regulamin niniejszego Konkursu Organizator zamieścił na swojej 

stronie internetowej www.zwik.olawa.pl oraz w siedzibach wszystkich szkół objętych 

konkursem.  

§ 7 

Harmonogram Konkursu 

07.02.2014 r. Ogłoszenie Konkursu. 

05.03.2014 r. Złożenie projektów przez Uczestników. 

13.03.2014 r. Rozpoczęcie głosowania przez Internautów. 

20.03.2014 r. Zakończenie głosowania. 

25.03 2014 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

 

Załączniki: 

1. Formularz Konkursowy. 

2. Szablon do projektu w formacie A4.  


