Regulamin konkursu edukacyjno-ekologicznego
realizowanego przez
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych
w Świebodzinie pn.
„Skąd bierze się woda w kranie ?”
ORGANIZATOR
1. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których
mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.
U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami).
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
PATRONAT
Burmistrz Świebodzina
PATRONAT MEDIALNY
Świebodzin TV
Gazeta Tygodniowa
CELE KONKURSU
1. Przedstawienie procesów i etapów produkcji wody.
2. Poszerzenie wiedzy z zakresu: skąd bierze się woda, jak oszczędzać wodę, dlaczego
woda jest ważna w naszym życiu.
3. Zainteresowanie uczniów tematyką związaną z wodą i jej produkcją, środowiskiem,
dbaniem o ekologię.
4. Przedstawienie działalności Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych
Sp. z o.o.
TEMAT KONKURSU
1. Tematem konkursu jest przedstawienie działalności Zakładu Wodociągów Kanalizacji
i Usług Komunalnych Sp. z o.o. związanej z ujmowaniem, produkcją i dostarczaniem wody
mieszkańcom gminy Świebodzin, widzianej oczyma uczniów Szkół Podstawowych, czyli jak
młodzież spostrzega ZWKiUK oraz naszą codzienną pracę i dlaczego jest ona taka ważna
dla lokalnego społeczeństwa.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5, 6, 7 i 8 Szkół Podstawowych z Gminy
Świebodzin.
2. Autorem filmu może być zespół lub klasa wskazana do uczestniczenia w konkursie przez
Dyrektora szkoły.
3. Zespół lub klasa na konkurs może przesłać wyłącznie jeden film.
4. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie może zgłosić wyłącznie jeden zespół lub klasę.
5. Szkoła zobowiązana jest do poinformowania rodziców uczniów biorących udział
w konkursie oraz uzyskania zgody na udział i wykorzystanie ich wizerunku i pomysłu.
6. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie DVD lub pendrive lub za
pośrednictwem platformy WeTransfer jedną pracę konkursową w formacie zgodnym
z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 5 minut.
7. Na końcu filmu musi zostać umieszczona informacja o autorze/autorach: imię, nazwisko
autora/autorów, nazwa szkoły do której autor/autorzy uczęszczają.
8. Uczestnicy muszą zgłaszać do konkursu wyłącznie filmy wykonane samodzielnie, do
których uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłoszenie filmu wykonanego
przez inne osoby jest zabronione. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność
związaną z użyciem przesłanego filmu, a w szczególności pełną odpowiedzialność za
naruszenie praw osób trzecich.
9. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument,
wywiad, reportaż).
10.Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia
multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
11. Prace będą oceniane przez niezależną komisję, której werdykt jest ostateczny.
12. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: samodzielność wykonania, ilość osób,
pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna.
13. Uczestnicy konkursu zrzekają się autorskim praw majątkowych.
ZAWARTOŚĆ FILMU
1. Film powinien w szczególności zawierać:
a) Tytuł,
b) Logo ZWKiUK,
c) Obiekty związane z wodą należące do ZWKiUK,
d) Cele o których mowa w niniejszym regulaminie,
e) Najważniejsze informacje dotyczące przedmiotu konkursu,
f) Dane autorów i szkoły.

ZGŁOSZENIA
1. Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) należy składać osobiście
w Sekretariacie Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin lub listownie w terminie do 10.01.2020 r. W przypadku
zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.
2. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć
w imieniu autorów Dyrektor przystępującej Szkoły.
PRACE KONKURSOWE
1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem należy składać do dnia 10.03.2020 r. na adres:
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Młyńska 37
66-200 Świebodzin
bądź wysłać na adres mailowy: konkurs@zwkiuk.swiebodzin.pl
2. Do pracy musi zostać dołączone oświadczenie o następującej treści: „Zgłoszony do
konkursu film jest naszego autorstwa. Wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
zgłoszonego do konkursu filmu w celach promocyjnych przez Zakład Wodociągów
Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie. Oświadczamy, że autorskie
prawa majątkowe dotyczące w/w materiałów przenosimy na Zakład Wodociągów
Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie na wszystkich polach jego
eksploatacji”.
3. Oświadczenie w imieniu autorów składa Dyrektor Szkoły.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez
komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
2. W skład Komisji wchodzić będą:
a) Burmistrz Świebodzina,
b) Przedstawiciel ZWKiUK,
c) Przedstawiciel Świebodzińskiego Domu Kultury,
d) Przedstawiciel Stowarzyszenia Klubu Przyrodników,
e) Przedstawiciel Świebodzin.TV.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 24.03.2020 r. podczas Gali, o której
uczestnicy zostaną pisemnie poinformowani.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora
www.zwkiuk.swiebodzin.pl. w dniu 24.03.2020 r.

NAGRODY
Organizator planuje przyznać nagrody główne dla zwycięskich Szkół w formie rzeczowej:
- miejsce pierwsze - źródełko do picia wody dla dzieci z graficznym monitorem filtra,
z aktywacją czujnikiem elektronicznym, z wyświetlaczem zaoszczędzonych plastikowych
butelek oraz elastyczną wylewką wraz z upominkami;
- miejsce drugie - źródełko do picia dla dzieci ze specjalnie ukształtowanej misy
ograniczającej chlapanie-wykonanej ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji
wysokości strumienia wraz z upominkami;
- miejsce trzecie – atrakcyjne nagrody;
oraz drobne upominki dla pozostałych uczestników.

PRAWA AUTORSKIE
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez
prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
2. Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do filmów przez
uczestników, zastrzega sobie prawo do nieograniczonego kopiowania filmów i ich
publicznej emisji w celach promocji, modyfikacji utworu, dlatego nadsyłane filmy nie mogą
być zabezpieczane przed przegrywaniem.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć,
wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych
Organizatora.
4. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem
i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za
korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie zdjęć i nagrań na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania zdjęć i nagrań.

UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac
w trakcie przesyłki.
2. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach DVD lub pendrive pozostają
w archiwum Organizatora konkursu i nie będą zwracane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu
bez podania przyczyn.
4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wzory: karty zgłoszenia do konkursu oraz
Oświadczenia o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do filmu.
5. Konkurs ma charakter bezpłatny.
6. W przypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w regulaminie Organizator będzie
mógł wydać w każdej chwili trwania konkursu odpowiednie postanowienie regulujące
daną kwestię.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.

