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Milanówek, dnia 19.05.2021 r. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs, przeprowadzany 

dla indywidualnych osób – Mieszkańców Gminy Milanówek. 

2. Organizatorem konkursu jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Spacerowej 4, NIP: 5291799044, 

REGON 145962583, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem: 0000407126. 

3. Przystąpienie do uczestnictwa w konkursie stanowi jednocześnie akceptację przez 

Uczestników jego warunków, określonych niniejszym Regulaminem. 

§ 2 

Cel konkursu. 

Celem konkursu jest promowanie picia wody prosto z kranu i walka z negatywnymi 

stereotypami na temat picia „kranówki”. 

§ 3 

Przedmiot konkursu. 

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie przez Uczestników hasła promującego picie 

kranówki, zwanego dalej „pracą”. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa. 

1. Udział uczestnika małoletniego w konkursie dozwolony jest wyłącznie za zgodą jego 
przedstawiciela ustawowego. Małoletnim jest osoba, która nie ukończyła lat 18. 

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Administratorem danych osobowych 
Uczestnika jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.    
z siedzibą w Milanówku (05-822), ul. Spacerowa 4. Dane osobowe przetwarzane 
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będą w celu realizacji konkursu oraz w celu kontaktu, w związku z realizacją 
niniejszego konkursu. Podanie danych niezbędnych do realizacji konkursu jest 
obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności z ustawy Kodeks 
Cywilny. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 
realizacji konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
i ich poprawiania. 

§ 5 

Zasady konkursu. 

1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu hasła wymyślone samodzielnie. 
Zgłaszanie haseł wymyślonych i zaprezentowanych w ramach innych akcji 
promocyjnych przez inne osoby jest zabronione. Uczestnicy konkursu ponoszą 
pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przekazanych przez siebie prac, 
a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w 
tym praw autorskich. 

2. W wypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób 
plagiatu, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pracy Uczestnika, który 
dopuścił się takiego naruszenia. Organizator ma również prawo do odrzucenia 
prac Uczestnika z innych uzasadnionych przyczyn. Prace zawierające treści 
obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, nawołujące do przemocy, odwołujące się 
do jakiejkolwiek dyskryminacji, będą usuwane przez Organizatora lub Organizator 
nie dopuści do ich publikacji i udziału w konkursie. 

3. Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy 
zgłoszonej w konkursie do publikacji oraz rozpowszechniania w celach 
związanych z realizacją niniejszego konkursu. Jednocześnie Uczestnik 
upoważnia Organizatora do prezentacji pracy i wykorzystania do celów 
promocyjnych i marketingowych Organizatora w nieograniczonym zakresie            
i terminie.  

4. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną pracę. W przypadku zgłoszenia 
większej ilości prac indywidualnych przez jednego Uczestnika, Organizator bez 
konsultacji z Autorem, wybierze losowo jedną ze zgłoszonych prac.  

5. Uczestnik, którego praca zostanie wykluczona z konkursu zostanie o tym fakcie 
poinformowany, a od decyzji w tym zakresie odwołanie nie przysługuje. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac do 15.06.2021 
r. do siedziby firmy: MPWiK Sp. z o.o., ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek w 
godzinach 8:00-16:00 osobiście lub na adres mailowy: konkurs@mpwik-
milanowek.pl na formularzu zgłoszeniowym. Decyduje data wpływu do 
Organizatora. 

7. W przypadku Uczestnika małoletniego formularz zgłoszeniowy do konkursu 
powinien być podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna. Formularz 
zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.mpwik-milanowek.pl w zakładce eko-
edukacja lub na życzenie pod adresem: konkurs@mpwik-milanowek.pl. 

8. Formularz zgłoszeniowy stanowi integralną część niniejszego regulaminu. 
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9. Wszelkie zgłoszenia do konkursu otrzymane po terminie określonym w § 5 pkt. 6 
nie będą rozpatrywane. 

10. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu przekazanych materiałów. 
11. Oceny wszystkich przekazanych prac dokona „Komisja konkursowa” powołana 

przez Organizatora.  
12. Dostarczone prace otrzymają numer zgłoszeniowy, a dane Uczestników nie będą 

znane „Komisji konkursowej” do chwili ogłoszenia wyników. 
13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18.06.2021 r. na na stronie 

www.mpwik-milanowek.pl. 
14. Organizator zobowiązuje się także poinformować Uczestnika telefonicznie lub 

mailowo o wygranej i umówić termin przekazania nagrody w siedzibie 
Organizatora. 

§ 6 

Nagroda. 

Spośród zgłoszonych prac, Komisja konkursowa wybierze 50 prac, za które zostaną 

przyznane nagrody: słoik szklany (4 litry) na kranówkę z kranikiem i stojakiem. 

§ 7 

Pozostałe postanowienia. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631, z późn. 

zmianami). 

2. Organizator zobowiązuje się do trwałego usunięcia bazy danych osobowych 

Uczestników konkursu po ostatecznym zakończeniu konkursu. 
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