Regulamin konkursu pt. „Wodny Świat Wałbrzycha”
kierowanego do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół średnich z terenu działalności Wałbrzyskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu pt. „WODNY ŚWIAT WAŁBRZYCHA”,
zwanego dalej Konkursem, który jest organizowany w ramach projektu edukacyjnego
Wałbrzyska Akademia Wody.
2. Organizatorem Konkursu są: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji oraz
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą
w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 39 (zwane dalej Organizatorem).
3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy przedszkolak, uczeń szkoły podstawowej,
gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej z placówek oświatowych znajdujących się
na terenie gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Stare
Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Walim, Wałbrzych.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora.
Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona
u Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca
z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej
(np. umowy o dzieło, umowy zlecenia).
5. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w zakresie i celach
związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w szczególności w celu komunikacji
z Uczestnikami oraz wydania nagród laureatom, w szczególności poprzez publikacje
listy nagrodzonych Uczestników na stronie internetowej Organizatora oraz w
wybranych środkach masowego przekazu.
6. Podanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, jednak nie podanie ich
powoduje dyskwalifikację zgłoszonej pracy.
7. Liczba przedstawicieli przedszkola/szkoły w każdym z trzech etapów została ściśle
określona w załączniku I do niniejszego Regulaminu.
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II CELE KONKURSU
Celami konkursu są:
a) popularyzacja wiedzy na temat zaopatrywania mieszkańców w wodę oraz
konieczności oszczędzania wody;
b) popularyzacja wiedzy o konieczności odprowadzania ścieków do sieci
kanalizacyjnej;
c) popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska;
d) poszerzanie wiedzy nt. dobrej jakości wody pitnej na terenie działalności WZWiK;
e) rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych
zdolności twórczych.

III ZASADY KONKURSU
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
2. Konkurs trwa od 9 marca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. Terminy poszczególnych
etapów przedstawione są w dalszej części Regulaminu oraz w załączniku I do
Regulaminu.
3. Konkurs składa się z trzech bloków tematycznych: I Wiedza, II Kreatywność,
III Talent. W każdym etapie uczestnicy biorący udział w Konkursie mają za zadanie
samodzielnie zrealizować zadanie określone w danym etapie (zgodnie z załącznikiem
I do Regulaminu).
4. W przypadku prac plastycznych i wytworów artystycznych uczestnicy mogą
posłużyć się jedynie pracą/wykonaniem, które do tej pory nie były nigdzie
publikowane, ani nagradzane.
5. Wymogi techniczne dotyczące prac konkursowych zostały określone w załączniku
I do Regulaminu,
6. Każda praca na odwrocie musi być czytelnie i trwale opisana w następujący sposób:
- imię i nazwisko autora, wiek
- nazwa placówki, klasa
- imię i nazwisko opiekuna.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest trwałe dołączenie do każdej pracy karty
zgłoszenia (tzw. metryczki), której wzór stanowi załącznik II do Regulaminu. Brak
karty zgłoszenia, brak podpisu na karcie, karta niewypełniona lub wypełniona
częściowo stanowi podstawę do dyskwalifikacji pracy – w tym przypadku prace bez
karty zgłoszenia nie będą oceniane w Konkursie. Karty zgłoszeniowe należy
dostarczać do każdego z etapów Konkursu.
8. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu
i wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych (w tym wizerunku)
w celach promocyjno-marketingowych Organizatora, związanych z Konkursem,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2014 r., nr 1182).
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IV PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs składa się z trzech bloków tematycznych: WIEDZA, KREATYWNOŚĆ,
TALENT, w których zostaną wyłonieni poszczególni zwycięzcy w każdej z pięciu
kategorii:
1. Przedszkole
2. Klasy 1 - 3
3. Klasy 4 - 6
4. Gimnazjum
5. Szkoła średnia
2. Punkty zdobyte w kolejnych etapach zostaną zsumowane, a placówka, której
uczniowie zbiorą największą ilość punktów, otrzyma tytuł Ambasadora Wody 2015 r.
3. Terminy przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia poszczególnych etapów
są następujące:
a) I WIEDZA – przeprowadzenie Quizu, „Wodnego Pojedynku”, Gimnazjady oraz
Olimpiady pomiędzy 9 a 13 marca 2015 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród - 20 marca 2015 roku podczas obchodów Światowego Dnia Wody.
b) II KREATYWNOŚĆ – przyjmowanie prac konkursowych będzie możliwe
od 23 marca 2015 do 24 kwietnia 2015 r. w sekretariacie WPWiK Sp. z o. o.
(I piętro) w godz. 7:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem Poczty (decyduje data
stempla pocztowego) na adres:
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Dział Handlu i Marketingu
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych
- z dopiskiem „Wodny Świat Wałbrzycha”
Wyniki II etapu zostaną ogłoszone 15 maja 2015 roku na stronie internetowej
www.woda.walbrzych.pl. Nagrody zostaną wręczone podczas Finału Konkursu
12 czerwca 2015 roku.
c) III TALENT – zgłoszenia grup reprezentujących szkoły będą możliwe do
3 czerwca 2015 roku. Ostatni etap będzie miał charakter otwartego wydarzenia
w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w dniu 12 czerwca 2015 r.
O wyłonieniu laureatów w poszczególnych kategoriach zadecyduje bezstronne
jury.
d) FINAŁ – 12 czerwca 2015 roku Organizator podsumuje wyniki poszczególnych
etapów i zostanie ogłoszona zwycięska placówka, która otrzyma tytuł
Wałbrzyskiego Ambasadora Wody 2015 roku.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie
prac w transporcie pocztowym.
5. Zakwalifikowane do udziału w Konkursie zostaną wyłącznie prace, których
zgłoszenie spełnia wszystkie wymogi określone niniejszym Regulaminem wraz
z załącznikami.
6. Oceny i wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa składająca się
z przedstawicieli Organizatora. Decyzja Komisji konkursowej o wynikach konkursu
jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
7. Podsumowanie całego Konkursu i ogłoszenie końcowych zwycięzców odbędzie się
dnia 12 czerwca 2015 r. podczas Finału Konkursu.
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8. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu o przyznaniu nagrody zostaną
powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
9. Wyniki
Konkursu
zostaną
opublikowane
na
stronie
internetowej:
www.woda.walbrzych.pl, www.wpwik.pl, oraz www.wzwik.pl.
10. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora. Odbioru
pozostałych prac, które zostaną umieszczone w archiwum, będzie można dokonać
do 31 sierpnia 2015 r.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publicznego
przetwarzania prac konkursowych, również w środkach masowego przekazu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w terminarzu Konkursu
bez podania przyczyny.

V ZASADY PUNKTACJI I NAGRODY
A. W POSZCZEGÓLNYCH BLOKACH KONKURSOWYCH
1. W każdym bloku konkursowym Komisja przyzna pierwsze, drugie oraz trzecie
miejsce w każdej z kategorii. Komisja może również przyznać wyróżnienia.
Zwycięscy uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania I, II lub III miejsca, bądź żadnego
zwycięskiego miejsca w przypadku, gdy poziom zaprezentowany przez uczestników
Konkursu będzie zdaniem Komisji niewystarczający.
3. Za każde miejsce i udział placówki w bloku konkursowym Komisja przyzna punkty:
Punktacja dla Przedszkoli, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych:
a) za I miejsce: 50 punktów dla placówki, z której pochodzi zwycięski uczestnik,
za II miejsce: 40 punktów dla placówki, z której pochodzi zwycięski uczestnik,
za III miejsce: 30 punktów dla placówki, z której pochodzi zwycięski uczestnik,
WYRÓŻNIENIE – 10 punktów, przy czym maksymalna ilość punktów
otrzymana z wyróżnień w danym etapie to 50 pkt. O liczbie wyróżnień decyduje
Organizator.
b) UDZIAŁ – 5 pkt. dla placówki za wzięcie udziału w danym bloku
konkursowym.
 Punktacja dla Szkół Podstawowych (ze względu na dwie kategorie – klasy I – III
oraz klasy IV-VI ilość punktów jest proporcjonalnie pomniejszona):
c) za I miejsce: 25 punktów dla placówki, z której pochodzi zwycięski uczestnik,
za II miejsce: 20 punktów dla placówki, z której pochodzi zwycięski uczestnik,
za III miejsce: 15 punktów dla placówki, z której pochodzi zwycięski uczestnik,
WYRÓŻNIENIE – 5 punktów, przy czym maksymalna ilość punktów otrzymana
z wyróżnień w danym etapie to 25 pkt. O liczbie wyróżnień decyduje
Organizator.
d) UDZIAŁ – 5 pkt. dla placówki za wzięcie udziału w danym bloku
konkursowym.
4. Punktacja ogólna dla Zespołów Szkolno Przedszkolnych jest prowadzona odrębnie
dla Przedszkola i odrębnie dla Szkoły Podstawowej.
5. Na stronie internetowej www.woda.walbrzych.pl Organizator będzie prowadził
bieżący ranking punktów przyznanych szkołom za poszczególne bloki konkursowe.
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6. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w obecności opiekuna podczas
podsumowania danego bloku konkursowego zorganizowanego przez Organizatora
w jego siedzibie lub innym wskazanym przez niego miejscu i terminie.
7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zwrotu ani wymiany nagród otrzymanych
za zwycięstwo w Konkursie.
B. OGÓŁEM W KONKURSIE
1. Każda placówka może wziąć udział we wszystkich lub tylko w wybranych przez
siebie blokach konkursowych.
2. Placówka, która zbierze największą liczbę punktów w całym konkursie (po
zakończeniu wszystkich trzech bloków konkursowych), otrzyma tytuł Wałbrzyskiego
Ambasadora Wody 2015 roku oraz nagrodę rzeczową i roczny Patronat
Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
3. W przypadku, gdy więcej niż jedna szkoła zdobędzie najwyższą liczbę punktów,
o zwycięstwie zadecyduje dodatkowy etap konkursowy: dogrywka-niespodzianka.
4. Organizator przewidział następujące nagrody dla zwycięskich placówek za zajęcie:
a) I miejsca: nagroda rzeczowa o wartości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych),
b) II miejsca: nagroda rzeczowa o wartości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych),
c) III miejsca: nagroda rzeczowa o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).

C.

„WAŁBRZYSKI AMBASADOR WODY”
1. Placówka, która zdobędzie największą liczbę punktów po wszystkich blokach
konkursowych uzyska tytuł Wałbrzyskiego Ambasadora Wody.
2. Dyrektor zwycięskiej placówki oraz opiekunowie uczestników konkursu z tej szkoły
zostaną powołani do Kapituły Wałbrzyskich Ambasadorów Wody Roku 2015 r.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.woda,walbrzych.pl.
www.wpwik.pl i www.wzwik.pl.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości
niezależne od niego.
3. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
5. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem
telefonu: 74 648 81 82 lub 74 648 81 32.

Zapraszamy do udziału w konkursie
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
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