Załącznik nr 2

Regulamin konkursu fotograficznego
organizowanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
w Katowicach pn. „Woda – nasz śląski skarb”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem konkursu jest:
a) upowszechnianie wiedzy społeczeństwa regionu o specyfice systemu zaopatrzenia
w wodę, którym administruje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA.
b) promocja efektów działania systemu zaopatrzenia w wodę oraz obiektów wchodzących
w jego skład.
c) zapoznanie uczestników konkursu z funkcjonowaniem obiektów GPW SA i ich
znaczeniem dla mieszkańców regionu.
2. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz
mieszkańców województwa śląskiego.
3. Organizatorem konkursu jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA zwane dalej
„Organizatorem”.
4. Termin trwania konkursu: od 01sierpnia do 26 września 2015 r.
5. Nagrody przyzna Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA na wniosek Jury
konkursu.
Rozdział II
FORMA PRAC KONKURSOWYCH
1. Przedmiotem konkursu pn. „Woda-nasz śląski skarb” jest wykonanie fotografii
2. Należy dostarczyć zdjęcie w formie elektronicznej na adres : konkursy@gpw.katowice.pl
3. Praca konkursowa musi być tematycznie związana z funkcjonowaniem obiektów
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA wchodzących w skład systemu
zaopatrzenia w wodę mieszkańców województwa śląskiego i małopolskiego, prezentująca
zarówno jego specyfikę jak i efekty działania.
3. Prace, które nie będą spełniać warunków niniejszego Regulaminu, a także nadesłane po
terminie, nie będą podlegały ocenie Jury.

Rozdział III
WARUNKI UDZIAŁU I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej Organizatora: www.gpw.katowice.pl oraz na
stronie internetowej konkursu zorganizowanej
przez redakcję Gazety Wyborczej
w Katowicach, która jest patronem medialnym konkursu.
2. Prace konkursowe należy złożyć w terminie do 26 września 2015 roku do godz. 15.30
pod adresem: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul Wojewódzka 19 40-026
Katowice z dopiskiem Konkurs GPW „Woda – nasz śląski skarb”. lub e-mailem na adres:
konkursy@gpw.katowice.pl
3. Do pracy konkursowej, podpisanej przez autora (imię i nazwisko autora), należy
załączyć zgłoszenie zawierające dane adresowe (wg załączonego wzoru – załącznik nr 2/a).
4. Zgłoszenie musi zawierać krótki komentarz (do 100 znaków), zawierający informacje
o sfotografowanym obiekcie/miejscu i jego związku z tematem konkursu.
5. Pracę konkursową należy wykonać indywidualnie.
6. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać 1 pracę.
7. Fotografie nadesłane na konkurs winny być pracami własnymi, nie przedstawianymi w
innych konkursach ogłaszanych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA.
Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
wykorzystania prac w drukach publikacji, do używania w internecie oraz umieszczania na
innych nośnikach elektronicznych, a także do publicznego ich wykorzystania przez
Organizatora.
9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora tj. Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

Rozdział IV
OCENA PRAC
1. Skład Komisji Konkursowej do oceny nadesłanych prac powołuje Zarząd Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów SA. Komisja może w swojej pracy korzystać z opinii
ekspertów z zakresu przedmiotu konkursu.
2. Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona wg następujących kryteriów:
a) trafność doboru i oryginalność tematu pracy,

b) wykorzystanie uwag i wiedzy zawartej w publikowanym na stronie internetowej GPW
poradniku fotografowania
b) pomysłowość,
c) walory artystyczne, w szczególności kompozycję, formę, dynamikę pracy,
d) estetyka zdjęcia
f0 jakość techniczna pracy
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2015 roku.
4. Decyzje w sprawie przyznania nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo
odwołania.
5. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni o wynikach konkursu
listownie bądź drogą elektroniczną.
6. Miejsce i czas rozdania nagród zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.gpw.katowice.pl, oraz stronie internetowej Gazety Wyborczej, a zaproszenia przesłane
do nagrodzonych oraz pozostałych uczestników konkursu.
Rozdział V
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów.
2. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe:
 I miejsce –aparat fotograficzny Nikon D5300
 II miejsce – aparat fotograficzny Pentax K-S1
 III miejsce – aparat fotograficzny Fujifilm FinePix X-A1
3. Komisja Konkursowa ma prawo zmienić podział nagród w zależności od poziomu
i liczby prac nadesłanych na konkurs oraz przyznać wyróżnienia.
4. Komisja Konkursowa przedkłada propozycje przyznania nagród laureatom konkursu do
decyzji Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz kwestie sporne rozstrzygnie
Komisja Konkursowa.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac,
które miały miejsce przed złożeniem ich w siedzibie GPW SA w Katowicach,
ul. Wojewódzka 19. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu.

4.Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach.
5. Dane osobowe autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości.
6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz.833 z późn.zm.).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania
przyczyny.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

