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Regulamin ZWiK Art 

„Oławska Średniozmineralizowana – zdrowie na wyciągnięcie ręki” 
 

§ 1  

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu ZWiK Art 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 ZWiK Art jest wybór, najlepszych prac plastycznych w Konkursie pn. „Oławska 

Średniozmineralizowana – zdrowie na wyciągnięcie ręki” – dalej zwanym Konkursem. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas obchodów Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich w ZWiK w dniach 12 i 13 maja 2016 r. 

3. W ramach Konkursu jego Uczestnicy wykonają pracę plastyczną polegającą na 

zobrazowaniu produktu Organizatora jakim jest woda – Oławska Średniozmineralizowana 

w aspekcie jej wpływu na zdrowy tryb życia. 

4. Place plastyczne zostaną wykonane techniką malarską na balonach na terenie zakładu 

uzdatniania wody w Nowym Otoku w Oławie.  

5. Organizator zapewnia miejsce do wykonywania prac, balony lateksowe o średnicy do 1200 

mm napełniane powietrzem, fartuchy ochronne, rękawice ochronne, farby i pędzle. 

6. Uczestnik powinien być zaopatrzony w świetny humor, dobre samopoczucie  

i nieograniczoną wyobraźnię. 

§ 3  

Uczestnicy Konkursu  

1. Uczestnikami Konkursu są grupy/klasy ze szkół, które wezmą udział w obchodach  

„Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ZWiK" – dalej Uczestnicy.  

2. Wykonawcami ZWiK Art mogą być wyłącznie reprezentanci Uczestnika wskazani przez 

jego wychowawcę lub opiekuna. 

§ 4  

Warunki przystąpienia do Konkursu 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

1.1. udział Uczestników, w dniach 12 – 13 maja 2016 r. (w godz. 9 – 15) w obchodach  

„Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ZWiK”; 

1.2. pisemne zgłoszenie, przez wychowawcę lub opiekuna, reprezentacji Uczestnika; 

1.3. zgoda opiekunów prawnych reprezentantów Uczestników na wykorzystanie, przez 

Organizatora, ilustracji prac oraz pomysłów ich wykonania; 

1.4. wykonanie ZWiK Art z materiałów dostarczonych przez Organizatora zgodnie z § 2. 
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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 fotografii ZWiK Art, pomysłów jej wykonania, modyfikowanie  

i kopiowanie, a także na udostępnianie osobom trzecim. 

2.2. wyrażeniem zgody 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). 

2.3. zrzeczeniem się, na stałe, wszelkich praw autorskich do fotografii 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 

Zasady Konkursu i nagrody 

1. Każda wykonana praca ZWiK Art zostanie sfotografowane przez Organizatora. 

2. Uszkodzenie ZWiK Art. z winy Uczestnika przed wykonaniem fotografii spowoduje jego 

wykluczenie z Konkursu. 

3. Zdjęcia ZWiK Art. zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora i poddane 

pod głosowanie Internautów. 

4. Wychowawca grupy/klasy dostarczy Organizatorowi zgodę opiekuna prawnego 

reprezentantów Uczestników na dalsze wykorzystanie prac. 

5. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 2, Organizator zamieści fotografie na swojej 

stronie internetowej www.zwik.olawa.pl i udostępni możliwość oddawania na nie głosów. 

Zasady głosowania Internetowego zostaną określone na stronie internetowej Konkursu. 

6. Zwycięzcami będą 3 grupy/klasy Uczestników, których prace uzyskają najwięcej głosów. 

7. Spośród wszystkich wykonanych prac Organizator dodatkowo dokona wyboru jednej,  

dla której przeznaczy nagrodę specjalną. 

8. Organizator może wprowadzić zmiany do Konkursu bez podania przyczyny. 

9. Organizator nie odpowiada za zabrudzenie lub uszkodzenie odzieży Uczestników. 

10. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

11. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Internetowej Organizatora  

oraz w lokalnych mediach.  

12. Ogłoszenie oraz Regulamin niniejszego Konkursu Organizator zamieścił na swojej stronie 

internetowej www.zwik.olawa.pl 

§ 7  

Harmonogram Konkursu 

12.05.2016 r. Rozpoczęcie Konkursu 

13.05.2016 r. Zakończenie wykonywania prac 

19.05.2016 r. Rozpoczęcie głosowania przez Internautów 

10.06.2016 r. Zakończenie głosowania 

13-20.06.2016 r. Opracowanie wyników, ogłoszenie i wręczenie nagród 

http://www.zwik.olawa.pl/
http://www.zwik.olawa.pl/

