
Projekt Ekologiczny pn.: 

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

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

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

"Przyroda Bełchatowa i okolic w jesiennej szacie" 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn.: "Przyroda Bełchatowa i okolic w jesiennej 

szacie" (zwanym dalej: "Konkursem") jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.- KAN." 

Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie pod adresem ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 (zwanym 

dalej: 

"Organizatorem"). 

2. Konkurs organizowany jest dla dzieci do lat 14 z bełchatowskich przedszkoli i szkół 

podstawowych. 
 

§ 2. Zasady Konkursu 
 

1. Konkurs trwa od 23 września do 29 listopada 2019 roku. 

2. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem dostępnym na 

stronie internetowej Spółki "WOD.-KAN." www.wodkan-belchatow.pl 

3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację treść Regulaminu. 
 

§ 3. Uczestnicy Konkursu 
 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być dziecko do lat 14, 

uczęszczające  do bełchatowskiego przedszkola lub szkoły podstawowej. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą na 

piśmie zgodę na ich udział i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Załącznikiem  nr 3 

 oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka (RODO) zgodnie z Załącznikiem nr 4 

Regulaminu Konkursu Fotograficznego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń 

Uczestników, których działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem. 

4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą wyznaczeni przedstawiciele 

Organizatora. 

§ 4. Zadanie Konkursowe 
 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zgłoszenie maksymalnie 3 fotografii wykonanych 

osobiście o tematyce wiążącej się z przyrodą Bełchatowa i okolic w jesiennej szacie do 

których posiadają wszelkie prawa autorskie i co potwierdzą na oświadczeniu podpisem 

swoim oraz rodzica/opiekuna prawnego zgodnie z Załącznikiem nr 2 Regulaminu. 

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

wyłącznie w formie elektronicznej w formacie JPG lub TIF na płycie CD/DVD, zapisane 

w jak największej rozdzielczości (minimum 300 dpi, maximum 600 dpi). 

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

danych wskazanych w pkt. 4. 

4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest: 

 podać swoje imię i nazwisko, 

 podać datę urodzenia, 

 podać numer i adres przedszkola/szkoły do jakiej uczęszcza w dniu składania prac 

 u Organizatora wraz  z numerem telefonu kontaktowego. 

 wyrazić zgodę na przekazanie praw do prac konkursowych i dowolnego dysponowania 

  nimi przez Organizatora. 

5. Fotografie w formie cyfrowej wraz z formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 

do Regulaminu należy dostarczyć do dnia 29 listopada 2019 roku do godziny 14:30 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 (liczy się data wpływu do Sekretariatu). 

http://www.wodkan-belchatow.pl/


6. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi nie później niż 

dnia 12 grudnia 2019 roku, o czym uczestnicy konkursu zostaną poinformowani z minimum 

3 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 5 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, przy ul. Św. Faustyny 

 Kowalskiej  9, 97-400 Bełchatów (liczy się data wpływu do Sekretariatu). 

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. 

4. Przy eksponowanych fotografiach (wystawy, publikacje prasowe, Internet itp.) będzie 

 umieszczone imię i nazwisko autora na co uczestnik Konkursu wyraża zgodę. 

5. 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. 

6. Każdy uczestnik Konkursu winien dołączyć do zgłoszenia pisemne oświadczenie według 

 wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu w przedmiocie 

 nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich na Organizatora. 

7. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, 

 w szczególności praw autorskich. 

8. Fotografie nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

 niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych Konkursach, wykonane nie wcześniej 

niż 

 jeden rok od dnia ogłoszenia Konkursu. 

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

§ 6 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 i akceptacją niniejszego 

 Regulaminu 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. 
 

§ 6 Nagrody w Konkursie Fotograficznym 
 

1. Organizator dla uczestników konkursu przewiduje nagrody rzeczowe za: 

 I miejsce; 

 II miejsce; 

 III miejsce 

 oraz 

 2 wyróżnienia; 

2. Każdy uczestnik otrzyma Dyplom uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym. 

3. Skład Komisji Konkursowej powołuje Prezes Zarządu. 

4. Orzeczenia Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

Partnerzy Konkursu Fotograficznego 
 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

W KONKURSIE PN: 

 

                                                                                                                                                 

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 fotograficznego 

 

 

 

_______________________ 
 data i czytelny podpis rodzica/ 

opiekuna prawnego Uczestnika 

konkursu fotograficznego 

 

 



               

 
 

             Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 
 

Wyrażam zgodę na udział 

 …………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko autora pracy) 

w konkursie fotograficznym pn. 
 

"Przyroda Bełchatowa i okolic w jesiennej szacie" 
 

organizowanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD. KAN." Sp. z o. o. z siedzibą 

w Bełchatowie, przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 oraz na nieodpłatne wykorzystanie 

nadesłanych fotografii w działalności Organizatora. 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko autora fotografii: 

……………………….……………………………………………………………………….. 

Grupa/klasa/przedszkola/szkoły: 

1). Zdjęcie nr 1……………………………………………………….; 

2). Zdjęcie nr 2……………………………………………………….; 

3). Zdjęcie nr 3……………………………………………………….; 

Dane opiekuna prawnego do kontaktu: 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: 

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

Numer telefonu lub adres e-mail opiekuna prawnego: 

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

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem 

samodzielnej pracy autora. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu fotograficznego 

"Przyroda Bełchatowa i okolic w jesiennej szacie" i akceptuję jego warunki. 

 

_______________________ 
data i czytelny podpis Uczestnika 

konkursu fotograficznego 

_____________________ 
 data i czytelny podpis rodzica/ 

opiekuna prawnego Uczestnika 

konkursu fotograficznego 



                

 

 

                      Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, klasa, numer 

przedszkola lub szkoły autora pracy w związku z udziałem w konkursie fotograficznym 

"Przyroda Bełchatowa i okolic w jesiennej szacie" we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach 

i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych 

podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych i zostałem 

poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 

 

 

__________________ 
data i czytelny podpis rodzica/ 

opiekuna prawnego Uczestnika 

konkursu fotograficznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

               Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Bełchatów, dnia ………………………, 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, poprzez umieszczanie zdjęć zawierających mój wizerunek/wizerunek mojego 

syna/córki
*
 ……………………………………………………..wykonanych przez w/w Spółkę 

w trakcie realizacji w ramach projektu ekologicznego pn. „Woda – naturalne bogactwo świata 

ludzi, zwierząt i roślin”, rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn.: "Przyroda 

Bełchatowa i okolic w jesiennej szacie". 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka* może 

być wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach marketingowych, promocyjnych 

dotyczących realizacji w/w. projektu ekologicznego. 

Oświadczenie moje ważne jest na czas realizacji wszystkich etapów projektu ekologicznego, 

przez który zdjęcie mojego dziecka będzie umieszczone na stronie internetowej jw., w spocie, 

artykułach prasowych, folderze itp… 

 

 

….................................................................   ………………………………………… 

(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych)             (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

załącznik: 

- klauzula informacyjna 

 

 



 

               

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny RODO (25 maja 2018) 
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie. 
 
 

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu 

ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy 

najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej. 
 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH? 
 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie 

(dalej „WOD.-KAN.” Bełchatów), ul. Faustyny Kowalskiej 9, dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych w Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie: 

amilast@wodkan-belchatow.pl 

 

W JAKIM CELU „WOD.-KAN.” BEŁCHATÓW PRZETWARZA DANE OSOBOWE? 

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Państwem, 

a „WOD.-KAN.” Bełchatów tj.: zawarcie umowy, realizacja umowy, świadczenie usług, roszczenia, zapewnienie komunikacji, 

obsługa zgłoszeń i reklamacji, w celach analitycznych. 
 

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES „WOD.-KAN.” 

BEŁCHATÓW PRZETWARZA DANE? 
 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi wykonanie umowy zawartej pomiędzy Państwa, 

a „WOD.-KAN.” Bełchatów, jak też konieczność podjęcia takich działań na Państwa żądanie celem zawarcia takiej umowy. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia 

umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres 

ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. 
 

KOMU „WOD.-KAN.” BEŁCHATÓW PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE? 
 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje 

Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność 

pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom  zewnętrznym które prowadzą na rzecz 

„WOD.-KAN.” Bełchatów prace budowlane, remontowe itp. niezbędne do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy 

(np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom 

udzielającym świadczeń. 
 
 

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE 

UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH? 
 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  
 

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ I CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE? 
 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych, w chwili, gdy uznają Państwa, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej 

jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń 

mailto:amilast@wodkan-belchatow.pl


i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy 

z Administratorem Danych.  

                           Z poważaniem 
 

Administrator Danych 

 

Piotr Pierzchała 

 
 


