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I.Organizator Konkursu plastycznego 

 
Organizatorem Konkursu plastycznego pt. „KropElka oczami dziecka” są Dąbrowskie Wodociągi 
sp. z o.o. przy ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 

 

I. Organizator Konkursu plastycznego 
 

Organizatorem Konkursu plastycznego pt. „Nasza KropElka” są Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.                      
przy ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 
 

II. Uczestnicy Konkursu plastycznego 
 

1. Uczestnikami Konkursu plastycznego mogą być uczniowie klas I – III szkół podstawowych                                                
z terenu Dąbrowy Górniczej, którzy wykonają model KropElki. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie plastycznym jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 
przez dyrektora szkoły oraz dostarczenie do siedziby Organizatora modelu KropElki wykonanego  
z dowolnego materiału wraz z podpisanym Oświadczeniem przez szkołę o przekazaniu praw 
autorskich majątkowych do wykonanego modelu.   

 

III. Cel i tematyka prac konkursowych 
 

1. Konkurs plastyczny polega na wykonaniu modelu KropElki. 

2. Celem Organizatora jest pobudzenie kreatywności uczniów klas I – III szkół podstawowych poprzez 
stworzenie modelu KropElki, będącego najbardziej zbliżonym odwzorowaniem jej wyglądu oraz 
zaznajomienie uczniów z bohaterką - ”pracownicą” Dąbrowskich Wodociągów. Misją KropElki jest 
m.in. zachęcanie mieszkańców naszego miasta do oszczędzania wody i picia jej prosto z kranu.  

 
IV. Zasady Konkursu plastycznego 

 

1. Wzięcie udziału w Konkursie plastycznym, może nastąpić po dostarczeniu modelu KropElki  
do siedziby Organizatora wraz z podaniem danych autora modelu KropElki (nazwa szkoły i klasy 
oraz dane teleadresowe szkoły).  

2. Model KropElki można wykonać z dowolnych materiałów. 

3. Każda szkoła może dostarczyć na Konkurs plastyczny dwa modele KropElki. Prace konkursowe 
należy zgłaszać zespołowo (cała klasa). 

4. Organizator Konkursu plastycznego publikuje zwycięskie modele KropElek na stronie 
www.dabrowskie-wodociagi.pl oraz Facebook z podaniem nazwy szkoły i klasy, która wykonała 
model. 

5. Uczestnicy mają prawo dostarczyć na Konkurs plastyczny wyłącznie model KropElki wykonany 
samodzielnie, do którego posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie na Konkurs plastyczny 
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modelu KropElki wykonanego przez inne osoby jest zabronione. Uczestnicy Konkursu plastycznego 
ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. 

6. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa 
Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do publikacji modelu KropElki i udziału 
Uczestnika w Konkursie plastycznym.  

7. Organizator ma prawo wykluczyć model KropElki z Konkursu plastycznego w przypadku,  
gdy działanie Uczestnika w Konkursie plastycznym jest nieuczciwe i narusza zasady etyki                    
oraz  w sytuacjach, o których mowa w pkt.6. niniejszego rozdziału. 

8. Uczestnik, którego model KropElki został wykluczony z Konkursu plastycznego zostanie o tym fakcie 
poinformowany, od decyzji w tym zakresie odwołanie nie przysługuje. 

9. Uczestnicy Konkursu plastycznego udostępnią nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe                       
do modelu KropElki zgłoszonego w Konkursie plastycznym wraz ze zgodą na korzystanie z modelu 
bez ograniczeń co do czasu w zakresie publikowania, utrwalania i rozpowszechniania,                               
które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu 
plastycznego. 

10. Uczestnicy Konkursu plastycznego upoważnią Organizatora do prezentacji i publikacji zgłoszonego 
modelu KropElki w środkach masowego przekazu, w celu informacji i reklamy Konkursu 
plastycznego lub do jego wykorzystania do celów promocyjnych i marketingowych Organizatora              
w nieograniczonym zakresie i terminie.  

11. Modele KropElek nie będą zwracane Uczestnikom.  

12. Organizator umieści na stronie www.dabrowskie-wodociągi.pl, Facebook zdjęcie grupowe uczniów, 
którzy wykonali Model KropElki, z podaniem klasy i szkoły, bez podania imienia  
i nazwiska. 

 
V. Ocena prac konkursowych i nagrody 

 

1. Oceny dostarczonych modeli KropElek dokona Jury powołane przez Organizatora. 

2. Decyzja Jury w sprawie przyznania nagród jest ostateczna.  

3. Jury dokona wyboru zwycięzców Konkursu plastycznego i przyzna następujące nagrody: 

▪ I miejsce –  nagrody rzeczowe dla klasy oraz nagroda rzeczowa dla szkoły do maksymalnej     
                               kwoty 500,00 zł, 

▪ II miejsce –  nagrody rzeczowe dla klasy, 

▪ III miejsce –  nagrody rzeczowe dla klasy. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą mailową. 

5. Po przeprowadzonym Konkursie zwycięska placówka jest zobowiązana do podpisania protokołu 
otrzymania nagrody rzeczowej. 

 
VI. Harmonogram Konkursu plastycznego 

 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć Organizatorowi od 1 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r. 

2. Ocena prac przez Jury odbędzie się w terminie od 14.03.2022 r. do 18.03.2022 r. 

3. Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone w Światowy Dzień Wody 22 marca 2022 r.                
na stronie internetowej www.dabrowskie-wodociagi.pl oraz Facebook, a także przesłane na adres 
mailowy zwycięskiej placówki. 

 

http://www.dabrowskie-wodociagi.pl/
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VII. Postanowienia końcowe 
 

1. W Konkursie plastycznym nie mogą brać udziału członkowie rodzin członków Jury Konkursu                          
i Zarządu Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o., tj. rodzeństwo oraz osoby spokrewnione. 

2. Konkurs plastyczny ma charakter otwarty i jest bezpłatny. 

3. Regulamin Konkursu plastycznego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej 
www.dabrowskie-wodociagi.pl oraz FB. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości niezależne od niego. 

5. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu plastycznego można uzyskać na stronie 
www.dabrowskie-wodociagi.pl oraz wysyłając zapytanie do Organizatora na adres e-mail: 
biuro@dabrowskie-wodociagi.pl lub joanna.debska@dabrowskie-wodociagi.pl, a także pod 
numerami telefonów: 32 639-51–19, 32 639–51-24. 

6. Oceny działania pod kątem nieprzestrzegania zasad Regulaminu oraz zgłoszonych wniosków 
dokonuje Organizator. Organizator nie jest zobowiązany do publikacji tej oceny. 

7. W przypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie Organizator będzie mógł 
wydać, w każdej chwili trwania Konkursu plastycznego, odpowiednie postanowienie regulujące 
daną kwestię. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu plastycznego. 

 
 
 
 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  

mailto:biuro@dabrowskie-wodociagi.pl
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1. Administratorem Danych Osobowych  jest Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 
Powstańców 13, zwanym dalej Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.;tel. 32 63 95 100, e-mail: 
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: 
rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub listownie na adres siedziby Administratora; 

3. Dane osobowe Pani /Pana  dziecka  przetwarzane będą w celu promocji placówki: Dąbrowskie Wodociągi Sp.  
z o.o. i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062  
z późn. zm.) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku; 

4. Wizerunek Pani/Pana dziecka  może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za 
prowadzenie i utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora  w mediach 
społecznościowych, jak też podmiotom i instytucjom, które posiadają dostęp do danych w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawa; 

5. Administrator nie planuje przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy 
czym wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku  
z umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym; 

6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych  
i promocji  lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi Placówce 
(Administratorowi danych) publikację wizerunku Pani/Pana dziecka w celach informacji i promocji;  

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 
osobowych. 
 

* Zob. https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update – deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad korzystania  
z portalu Facebook 
 
 

 


