
Regulamin konkursu    „Przygody płynącej wody”: 

 Organizatorem konkursu jest: 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. , ul. Bracka 66,  Żywiec 

 Konkurs trwa od 22 marca 2017 do 28 kwietnia 2017r. 

 Temat prac konkursowych: „Przygody płynącej wody” 

 W konkursie może brać udział młodzież szkolna w wieku 7 do 16 lat – mieszkająca w powiecie 

żywieckim. 

Cele konkursu:   

 promowanie  zachowań proekologicznych; 

 podniesienie świadomości znaczenia wody w życiu; 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

 Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby MPWiK w Żywcu ul. Bracka 66,  

 Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w technice dowolnej, 

 Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi, 

 Każdy z uczestników może przekazać jedną pracę , 

 Praca ma być opatrzona tytułem oraz danymi wykonawcy (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, 

nazwa szkoły). Prace anonimowe nie będą brać udziału w konkursie. 

 Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

 Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 

niezakwalifikowanie pracy. 

Warunki konkursu i nagrody 
 

 Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

 Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

 Wyniki konkursu zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców 
zamieszczone będą  na stronie internetowej  MPWiK.  Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

 Nagrodami w konkursie będą gry planszowe dla zdobywców  1,  2 i 3 miejsca w obu kategoriach 
wiekowych. 

 Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe  ani na ich równowartość 
pieniężną. 

 Jury ma prawo do wytypowania wyróżnień,  jak i również prawo do nieprzyznania nagród. 

 Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 
 
Postanowienia końcowe 

 Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w siedzibie MPWiK.  

 Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac  przez MPWiK. 

 Regulamin  konkursu będzie dostępny na stronie www.mpwik-zywiec.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 

a. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

 
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w  
regulaminie. 
 

http://www.mpwik-zywiec.pl/

