
 

 
 
 
 
 
 

Projekt ekologiczny pn.:  

„Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin” 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ WODA NASZĄ BOHATERKĄ – NATURALNYM ŹRÓDŁEM ŻYCIA ROŚLIN” 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie w ramach 

projektu ekologicznego pn.: „Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin” zaprasza 

do udziału w konkursie fotograficznym pn. „ WODA NASZĄ BOHATERKĄ – NATURALNYM 

ŹRÓDŁEM ŻYCIA ROŚLIN” organizowanym przez naszą Spółkę.  

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 14, mieszkańców 

miasta Bełchatowa.  
Celem konkursu jest ukazanie zjawisk, przy występowaniu których swój 

udział ma Woda. Przedmiotem konkursu jest fotografia ukazująca  

w ciekawy i artystyczny sposób, jak cennym darem dla roślin jest woda. 

Organizatorzy oczekują nowatorskiego, pomysłowego oderwanego od 

szablonu uchwycenia tematu. 

 

 

Warunki udziału w konkursie: 

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział mieszkańcy miasta Bełchatowa – dzieci  

    i młodzież do lat 14. Wraz z podpisem autora zdjęć obowiązkowy jest czytelny podpis 

    rodzica/opiekuna prawnego na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

2. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie o tematyce wiążącej się  

    z tytułem „WODA NASZĄ BOHATERKĄ – NATURALNYM ŹRÓDŁEM ŻYCIA ROŚLIN”, 

    do których posiada wszelkie prawa autorskie i co potwierdza podpisem swoim oraz rodzica/opiekuna 

    prawnego.  

3. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, w postaci 

    elektronicznej w formacie JPG lub TIF na płycie CD/DVD, zapisane w jak największej rozdzielczości 

    (minimum 300 dpi). 

4. Płyta z fotografiami powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora zdjęć z podaniem danych 

    wskazanych w pkt. 5. 

5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest: 

 podać swoje imię i nazwisko, 

 podać datę urodzenia, 

 podać swój dokładny adres zamieszkania i tel. kontaktowy. 

 wyrazić zgodę na przekazanie praw do pracy konkursowej i dowolnego dysponowania przez 

Organizatora  

6. Fotografie w formie cyfrowej wraz z formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik 

     do Regulaminu należy dostarczyć do dnia 29 września 2017 roku osobiście do Sekretariatu 

     Spółki lub wysłać pocztą na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji  „WOD. - KAN.”  

     Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów.    
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi nie później niż w dniu 

     17 października 2017 r o godz.16.00 w siedzibie Spółki, o czym uczestnicy konkursu odpowiednio 

     wcześniej zostaną poinformowani. 

 

Prawa autorskie: 

1. Zgłoszenie do konkursu składa się na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

    niniejszego Regulaminu. 

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z pracami w formie zapisu elektronicznego i metryczkę 

     należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: 

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji  „WOD. - KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie,  

     ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów.  
3. Nadesłane fotografie przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie  prawo do 

     bezpłatnej prezentacji i publikacji złożonych fotografii w szczególności w ramach  promocji Zakładu 

     Wodociągów i Kanalizacji  „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. Przy eksponowanych fotografiach (wystawy, 

     publikacje prasowe, Internet itp.) będzie umieszczone imię i nazwisko autora. 

4. Autorzy fotografii automatycznie z dniem zgłoszenia do konkursu przekażą Organizatorowi prawo 

    autorskie do fotografii w szczególności do bezpłatnego wykorzystania swoich fotografii w celach 

    promocyjnych i edukacyjnych 

5. Każdy uczestnik konkursu winien dołączyć do zgłoszenia pisemne oświadczenie według wzoru 

    stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu  w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia 

    na Organizatora praw autorskich. 

5. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności 

    praw autorskich. 

6. Fotografie nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

    nie przedstawianymi na innych konkursach. 

5. Terminem złożenia formularza zgłoszeniowego prac jest data ich przyjęcia w Spółce. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga Prezes Zarządu Zakładu 

    Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie.    

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz do odwołania 

    konkursu bez podania przyczyny i bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników 

    konkursu. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i zgodą na 

    warunki w nim zawarte jak i oświadczeniem, że fotografie złożone w konkursie zostały wykonane 

    osobiście. 

4. Nieznajomość przepisów Regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania. 

 

 Nagrody: 

 Organizator dla uczestników konkursu przewiduje nagrody rzeczowe o wartości:  

                                            I miejsce  /akcesoria fotograficzne 500 zł/ 

                                            II miejsce  /akcesoria fotograficzne 400 zł/ 

                                            III miejsce /akcesoria fotograficzne 300 zł/ 

                                            2 wyróżnienia /akcesoria fotograficzne po 100 zł/  



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Każdy uczestnik otrzymuje Dyplom uczestnictwa w konkursie 

 

Skład Komisji konkursowej powołuje Prezes Zarządu.  

Orzeczenia komisji są ostateczne i niepodważalne. 

 

 

Konkurs jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

 
 

                                    
Partnerzy Projektu 

                                   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 Załącznik nr 1do Regulaminu 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

W KONKURSIE PN:  

„ WODA NASZĄ BOHATERKĄ – NATURALNYM ŹRÓDŁEM ŻYCIA ROŚLIN” 

 

                                                                                                                                                      

Dane uczestnika Konkursu 

Imię i Nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………….. 

Pesel: ……………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do 

nich pełne prawa autorskie. 

Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla celów 

organizacji konkursu oraz wykonywania Regulaminu konkursu po jego rozstrzygnięciu oraz  

w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Mam prawo wglądu, poprawy i uzupełnienia swoich danych,  

a także wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Oświadczam, że akceptuję warunki konkursu określone w jego Regulaminie. 

 

 

                              

………………………………………………….. 

                                                                 data i czytelny podpis uczestnika konkursu 

 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

 
                                            Załącznik nr 2 do Regulaminu  
 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że nieodpłatne przenoszę na Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

„WOD. - KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie (Organizatora) całość, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U . z 2006 r. nr 90, 

poz.631 z późn. zm.) wraz z prawem do wydawania zezwolenia na wykonywanie praw 

zależnych do zgłoszonych prac na następujących polach eksploatacji: 

   utrwalanie prac na dowolnie wybranym nośniku w wybranej przez Organizatora technologii 

zapisu oraz wytwarzanie wybraną przez Organizatora techniką wyłącznie dla potrzeb      

realizacji  zadań statutowych Organizatora; 

  wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do internetu, do 

innych sieci komputerowych lub teleinformatycznych; 

  wprowadzanie do obrotu prac oraz użyczanie lub najem oraz dzierżawa prac, 

 nadawanie, wystawianie oraz odtwarzanie a także publiczne udostępnianie prac w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do  nowego Projektu.  

  modyfikowanie prac w tym m.in. dokonywanie dowolnych przeróbek, zmian i adaptacji 

dla potrzeb Organizatora; 

Oświadczam, że przysługujące mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do projektu nie są  

w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że przeniesienie praw 

autorskich majątkowych do nich w powyższym zakresie nie narusza jakichkolwiek praw osób 

trzecich. 

 

 

 

 

 

                                                             ………………………………………………………                    

data i czytelny podpis uczestnika 

 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


