Regulamin konkursu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą
w Katowicach na najbardziej aktywnego uczestnika Kampanii edukacyjnoinformacyjnej pn. „300 H2O Lubię to!”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.

5.

Organizatorem konkursu na najbardziej aktywnego uczestnika Kampanii edukacyjnoinformacyjnej pn. „300 H2O Lubię to!” (dalej: „Konkurs”) jest Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19,
Katowice 40 – 026, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000247533, posługująca się NIP 634 012 87 88, numerem
REGON 271506695, będąca podatnikiem VAT czynnym, o kapitale zakładowym 425 875
100,00 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Organizator”).
Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej:
„Regulamin”) oraz w załącznikach do Regulaminu.
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie placówek edukacyjnych (szkół),
które wykażą się największą aktywnością podczas imprez, eventów oraz konkursów
organizowanych w trakcie trwania kampanii edukacyjno- informacyjnej pn. „300 H2O
Lubię to!” (dalej: „Kampania”) oraz wyłonienie i nagrodzenie 3 najciekawszych prac
wakacyjnych, promujących wśród młodzieży postawy proekologiczne i cele Kampanii.
Adresatami Konkursu są:
1) placówki biorące udział w kampanii przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i
licea;
2) uczniowie biorący udział w Kampanii.
Przez dni robocze na gruncie Regulaminu należy rozumieć dni przypadające w okresie od
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 2.
Cele Konkursu

Konkurs ma na celu:
1) wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży związanej z poszanowaniem wody
jako podstawowego składnika życia na Ziemi;
2) wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania przedmiotów związanych z wiedzą
środowisku;
3) upowszechnianie wiedzy o specyfice systemu zaopatrzenia w wodę, którym
administruje Organizator,
4) promocja efektów działania systemu zaopatrzenia w wodę oraz obiektów
wchodzących w jego skład;
5) zapoznanie uczestników konkursu z funkcjonowaniem obiektów Organizatora i ich
znaczeniem dla mieszkańców województwa śląskiego;
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6) motywowanie nauczycieli do poszukiwania efektywnych metod pracy z uczniem oraz
nietypowych lekcji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.
§ 3.
Uczestnictwo w Konkursie
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Konkurs zorganizowany jest dla:
1) szkół w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, biorących udział w
Kampanii, które złożą sprawozdanie udziału w Kampanii (dalej: „Szkoła” lub
„Szkoły”);
2) będących uczniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
osób fizycznych mieszkających w województwie śląskim zainteresowanych
przedmiotem Kampanii, które złożą egzemplarze Ekoporadnika z wypełnionymi
zadaniami (dalej: „Uczeń” lub „Uczniowie”). Egzemplarz Ekoporadnika stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
przy czym Szkoły i Uczniowie zwani są dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”.
Pod pojęciem „Zgłoszenia” należy rozumieć:
1) w przypadku Szkoły – sprawozdanie z udziału w Kampanii;
2) w przypadku Ucznia – egzemplarz Ekoporadnika z wypełnionymi zadaniami (w tym
wspomnienie z wakacji związane z wodą).
Szkoła staje się Uczestnikiem przez złożenie Organizatorowi Zgłoszenia podpisanego
przez osobę należycie umocowaną przez jednostkę organizacyjną (organ) prowadzącą
Szkołę do reprezentowania ww. jednostki organizacyjnej w zakresie spraw związanych z
prowadzeniem spraw Szkoły.
Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Szkoły stosuje się odpowiednio do
jednostki organizacyjnej (organu) prowadzącego Szkołę.
Osoba fizyczna, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu staje się Uczestnikiem przez
złożenie Zgłoszenia Organizatorowi.
Przez złożenie Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
Regulaminu, a w szczególności składa oświadczenia zgodne z treścią oświadczeń
zawartych w Regulaminie, jak też potwierdza zobowiązania.
W przypadku Uczniów, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,
dodatkowym wymogiem jest złożenie przez ich przedstawiciela ustawowego (np.
rodzica, opiekuna, kuratora) oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestniczenie przez
Ucznia w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej:
„Oświadczenie”), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu. Oświadczenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu wręczania
nagród wyłonionym Uczniom.
Każdy z Uczestników (Szkoła lub Uczeń) może złożyć jedno Zgłoszenie.
Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku
niewłaściwego zachowania Uczestnika Konkursu, w tym zachowania naruszającego
prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
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§ 4.
Kryteria oceny prac
1.

2.

Zgłoszenia będą oceniane będą przez Komisję Konkursową w dwóch kategoriach:
a) Szkoły (kategoria I);
b) Uczniowie (kategoria II).
Prace będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:
a) Atrakcyjność treści
b) Ciekawa forma prezentacji
c) Kreatywność i pomysłowość prezentowanych treści
d) Zgodność z celami kampanii i polityką promocyjną Organizatora
§ 5.
Komisja Konkursowa

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”).
Komisja Konkursowa składa się z 5 osób.
Komisję Konkursową powołuje Organizator.
Komisja Konkursowa dokonuje wszelkich czynności i podejmuje wszystkie decyzje
niezastrzeżone dla Organizatora. Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej jest
Zgłoszenie.
Na czele Komisji Konkursowej stoi wskazany przez Organizatora spośród członków
Komisji Konkursowej przewodniczący.
Przewodniczący Komisji Konkursowej kieruje pracami Komisji Konkursowej i jest
uprawniony do zwracania się do Organizatora we wszystkich sprawach dotyczących
Konkursu.
Organizator jest uprawniony do zwracania się do Komisji Konkursowej z prośbą o złożenie
wyjaśnień.
Organizator jest uprawniony do odwołania każdego z członków Komisji Konkursowej w
każdym czasie i powołania na jego miejsce nowego członka Komisji Konkursowej.
W przypadku, gdy członek Komisji Konkursowej nie będzie w stanie pełnić swojej funkcji,
Organizator może powołać na miejsce takiego członka Komisji Konkursowej nowego
członka Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
Komisja Konkursowa może w swojej pracy korzystać z opinii ekspertów z zakresu
przedmiotu Konkursu.
Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu.
Decyzje Komisji Konkursowej lub Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich
prawo odwołania.
Komisji Konkursowej, na równi z Organizatorem, przysługuje uprawnienie, o którym
mowa w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
W imieniu Organizatora działa Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
S.A. zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji.
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§ 6.
Procedura zgłaszania
Zgłoszenia do udziału w Konkursie można składać osobiście (do godziny 15.30) albo
przesyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) w terminie do 29
września 2017 roku (decyduje data wpływu) na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19.
2. Momentem złożenia Zgłoszenia jest data wpływu do Organizatora.
3. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie.
4. Zgłoszenia niekompletne nie biorą udziału w Konkursie.
5. Z chwilą otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi
bez wynagrodzenia licencji niewyłącznej na korzystanie odpowiednio ze sprawozdania z
udziału w Kampanii (w przypadku Szkoły) lub należycie wypełnionego Ekoporadnika (w
przypadku Ucznia) na obszarze całego świata dla potrzeb związanych z koniecznością ich
oceny przez Komisję Konkursową na zasadach określonych w Regulaminie. Licencja
niewyłączna, o której mowa w zdaniu poprzednim jest udzielana na czas określony – tj.
licząc od dnia otrzymania pracy przez Organizatora do dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub
do dnia odwołania Konkursu i obejmuje pola eksploatacji m.in. w zakresie utrwalania oraz
zwielokrotniania w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu elektronicznego oraz
techniką cyfrową.
6. W przypadku Szkoły, złożenie Zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że
jednostce organizacyjnej, o której mowa § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, przysługują
uprawnienia do korzystania i rozporządzania sprawozdaniem z udziału w Kampanii w
zakresie koniecznym do ważnego i skutecznego udzielenia Organizatorowi licencji, o
której mowa w ust. 5 powyżej.
7. Z chwilą wydania Organizatorowi Zgłoszenia, Uczestnik użycza Organizatorowi nośnika,
na którym zapisane jest Zgłoszenie, bez wynagrodzenia. Użyczenie nośnika trwa przez
okres od dnia jego otrzymania przez Organizatora do dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub
do dnia odwołania Konkursu. Po tym dniu Organizator zwróci Zgłoszenie.
8. Z chwilą wydania Organizatorowi Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi, bez
wynagrodzenia, upoważnienia (w granicach posiadanego upoważnienia), z prawem
udzielania dalszych upoważnień, do wykonywania osobistych praw autorskich na czas
określony – tj. licząc od dnia otrzymania danego scenariusza przez Organizatora do dnia
rozstrzygnięcia Konkursu lub do dnia odwołania Konkursu – w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
9. Po zakończeniu Konkursu (dokonaniu rozstrzygnięcia lub odwołaniu Konkursu)
Zgłoszenia zostaną odesłane na adres korespondencyjny Uczestnika podany w Zgłoszeniu,
zaś wersje elektroniczne Zgłoszenia zostaną usunięte z nośników danych Organizatora.
10. Jeśli Uczestnik nie podejmie przesyłki, o której mowa w ust. 9 powyżej, uznaje się, że
Uczestnik przenosi własność egzemplarza Zgłoszenia na Organizatora, bez
wynagrodzenia. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu do Organizatora.
1.
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§ 7.
Terminarz Konkursu
1.
2.

3.

Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać do 29 września 2017 roku.
Rozstrzygnięcie Konkursu, uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie
się do dnia 31 października 2017 roku (w czasie Targów Hydrosilesia w Sosnowcu).
Dokładny termin rozstrzygnięcia Konkursu (w tym czas i miejsce wręczenia nagród
rzeczowych oraz ewentualnych wyróżnień) zostanie podany przez Komisję Konkursową.
Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Organizatora www.gpw.katowice.pl. Zwycięzcy zostaną również poinformowani o
wynikach Konkursu drogą e-mailową lub telefoniczną.
§ 8.
Nagrody

Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe (dalej: „Nagrody”).
Komisja Konkursowa przedkłada propozycje rozstrzygnięcia Konkursu do decyzji
Organizatora, który rozstrzyga Konkurs i przyznaje nagrody rzeczowe w 2 kategoriach:
a) kategoria I – Szkoły,
b) kategoria II – Uczniowie.
3. Nagrodami są:
a) I miejsce: telewizor 50 cali,
b) II miejsce: telewizor 46 cali,
c) III miejsce: telewizor 32 cale.
4. Łączna wartość Nagród nie przekracza 12.000 zł (słownie: dwunastu tysięcy złotych) netto.
5. Rozliczenia podatkowe z tytułu przyznania Nagród nastąpią na zasadach wynikających z
właściwych przepisów prawa podatkowego.
6. Organizator zobowiązuje się pokryć zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 11%
wartości każdej Nagrody określonej w § 9 pkt 3 Regulaminu na konto właściwego urzędu
skarbowego.
7. Komisja Konkursowa ma prawo zmienić podział i rodzaj Nagród.
8. Organizator, na wniosek Komisji Konkursowej, może przyznać wyróżnienia.
9. Własność Nagrody przechodzi na Uczestnika z chwilą jej wydania Uczestnikowi. W tym
samym momencie na Uczestnika przechodzą ciężary związane z Nagrodą oraz ryzyko
przypadkowej utraty Nagrody.
10. Organizator nie ponosi względem Uczestnika odpowiedzialności za wady Nagród oraz za
ich konsekwencje. Z chwilą wydania Nagrody Organizator, w granicach posiadanych
uprawnień, przenosi na Uczestnika uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji do Nagrody.
11. Organizator, po dokonaniu oceny przesłanych prac, może postanowić o nieprzyznaniu I, II
lub III miejsca.
12. Egzemplarze Zgłoszeń będą zwracane Uczestnikowi przez Organizatora na wyraźne
żądanie Uczestnika.
1.
2.
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§ 9.
Dobra osobiste
1.

2.

3.

Organizator oraz Partner Medialny, każdy z nich z osobna, są uprawnieni do podania do
publicznej wiadomości wyników Konkursu (nazwy lub imienia i nazwiska Uczestnika)
oraz opublikowania nazwy lub imienia i nazwiska, jak też wizerunku Uczestnika (m.in. w
formie fotografii lub nagrania audiowizualnego).
Przez złożenie zgłoszenia Uczestnik, bez wynagrodzenia, wyraża nieodwołalną zgodę na
podanie do publicznej wiadomości wyników Konkursu (nazwy, imienia i nazwiska) oraz
na opublikowanie swojego wizerunku w związku z Konkursem przez Organizatora lub
Partnera Medialnego.
Uczestnik zobowiązuje się względem Organizatora do nieodwołania zgody, o której mowa
w § 9 ust. 2 Regulaminu. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż odwołanie
zgody, o której mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, może spowodować powstanie szkody po
stronie Organizatora. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia
powstałej szkody w pełnej wysokości.
§ 10.
Dane osobowe

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Uczeń, przez złożenie Zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), w tym na ich udostępnienie Partnerowi
Medialnemu.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem Konkursu (w tym z publicznym informowaniem o jego wynikach).
Osoby biorące udział w Konkursie mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
do poprawiania ich.
Wyrażenie zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu jest dobrowolne.
Wyrażenie zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu jest warunkiem uczestniczenia
w Konkursie.
§ 11.
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

4.

Informacji o Konkursie udziela Katarzyna Kozioł, tel. 032 6038 687 mail:
k.koziol@gpw.katowice.pl.
Organizator nie odpowiada za błędne dane wskazane w zgłoszeniach.
Uczestnik jest zobowiązany względem Organizatora do pokrycia szkody, którą poniósł
Organizator w związku z tym, że polegał na oświadczeniu Uczestnika, które okazało się
niezgodne z prawdą.
Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Komisja
Konkursowa (z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa).
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5.
6.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu
Konkursu (z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa).
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. W
takim przypadku Organizator zwraca wszystkim Uczestnikom złożone przez tychże
Uczestników Zgłoszenia. Zwrot Zgłoszenia następuje na koszt Organizatora poprzez ich
odesłanie przez Organizatora na adres Uczestnika w terminie 7 dni roboczych od dnia
odwołania Konkursu.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie
Zgłoszeń, które miały miejsce przed złożeniem ich w siedzibie Organizatora, ul.
Wojewódzka 19. Zgłoszenia uszkodzone nie będą dopuszczone do Konkursu.
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