
 

 

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU 

„DLACZEGO SIECI NIE LUBIĄ ŚMIECI?” 

 

§ 1 ZASADY OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp.      

z o.o. (GIWK). 

3. Głównym celem Konkursu jest edukowanie młodzieży szkolnej na temat konsekwencji dla 

środowiska, jakie może wywołać pozostawianie śmieci w miejscach na ten cel 

nieprzeznaczonych lub wprowadzanie śmieci i chemikaliów do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Celem tegorocznej edycji jest edukacja w zakresie segregacji odpadów i obecności 

substancji niebezpiecznych w przedmiotach używanych każdego dnia  (w opakowaniach, 

kosmetykach, środkach czystości, środkach higieny osobistej, domowych środkach 

czystości,) oraz istniejących zamiennikach naturalnych (np. soda oczyszczona, ocet, 

kwasek cytrynowy, olejki zapachowe). Obecność substancji niebezpiecznych wpływa 

również na jakość wody w środowisku naturalnym. 

4. Wkład merytoryczny niezbędny do realizacji zadania konkursowego zostanie przekazany 

uczestnikom Konkursu wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie oraz zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej Organizatora. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

6. Organizator nie refunduje kosztów uczestnictwa w Konkursie. 

7. Konkurs rozpoczyna się 21 września 2018 r. 

8. Konkurs odbywa się w związku z tegoroczną akcją  „Sprzątanie Świata”. 

9. Prace konkursowe będą oceniane przez jury konkursowe w skład którego wchodzić będą: 

 specjalista z dziedziny ochrony środowiska, przedstawiciel GIWK, 

 specjalista z dziedziny teatru improwizacyjnego, 

 specjalista ds. technologii wody i ścieków, przedstawiciel GIWK. 

Skład osobowy jury zostanie podany uczestnikom Konkursu tuż przed planowaną datą obrad 

jury. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Adresatem Konkursu są uczniowie gdańskich szkół podstawowych w wieku 10-13 lat. 

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest stworzenie historii z wykorzystaniem trzech 

przedmiotów przedstawionych na zdjęciach w formularzu zgłoszeniowym. Historia może 



 

 

być zaprezentowana przy wykorzystaniu dowolnej formy: opisowej, obrazkowej, 

komiksowej, nagraniowej itp. 

3. Organizator dopuszcza zgłoszenia indywidualne (zgłoszone przez jednego ucznia) oraz 

grupowe (zgłoszone przez kilku uczniów). 

4. Organizator zorganizuje warsztaty improwizacyjne „Dlaczego sieci nie lubią śmieci” dla 

uczniów, którzy zgłosili się do udziału w konkursie. 

5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, do udziału w warsztatach zostaną zaproszeni 

uczniowie, którzy przygotują najbardziej kreatywne historie. 

6. Uczestnicy konkursu utworzą grupy warsztatowe. Minimalna liczba osób w grupie 

warsztatowej to 2. Uczniowie zgłoszeni indywidualnie do konkursu zostaną w miarę 

możliwości połączeni w grupy z jednej szkoły. 

7. Dany uczeń lub grupa uczniów może/mogą złożyć wyłącznie jedną pracę wypełniającą 

zadanie konkursowe umieszczone w Formularzu Zgłoszeniowym. 

8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zadania konkursowego w zamkniętej 

kopercie, do której należy również włożyć umieszczony w mniejszej, zamkniętej kopercie 

wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.giwk.pl). Kopertę 

opatrzoną napisem „Zgłoszenie do konkursu Dlaczego sieci nie lubią śmieci?”, należy 

dostarczyć w terminie do 29 października 2018 r. za pośrednictwem poczty (decyduje data 

stempla pocztowego) bądź osobiście (najpóźniej w dniu 29 października do godz. 16.00) 

do siedziby Spółki GIWK: Gdańsk (80-122), ul. Kartuska 201. 

9. Dane osobowe uczestnika Konkursu powinny znajdować się wyłącznie na Formularzu 

Zgłoszeniowym. Nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem żadnej z kopert. 

10. W przypadku przesyłania prac kilku uczniów z jednej szkoły, nauczyciel wyznaczony do 

opieki nad uczniami – uczestnikami konkursu, może przysłać prace tych uczniów w jednej 

przesyłce, jednak zadanie każdego ucznia/grupy uczniów powinno znajdować się  

w osobnej kopercie. 

11. Dostarczenie pracy traktowane jest jako zgłoszenie do udziału w Konkursie, które jest 

jednoznaczne z: 

 akceptacją warunków niniejszego regulaminu; 

 wyrażeniem zgody na dowolne rozpowszechnianie przez Organizatora Konkursu               

w wybranej przez siebie formie nadesłanych materiałów w całości lub części; 

 tym, że zgłaszający jest autorem pracy, posiada do niej pełne prawa autorskie oraz, 

że zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących 

przepisów prawa. 

http://www.giwk.pl/


 

 

12. Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność  

z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatorów,                     

a powstałych w związku z pracą zgłoszoną do Konkursu i zawartymi w niej treściami oraz 

za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

13. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym regulaminie i/lub 

dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

14. Po zakończeniu Konkursu zgłoszenia złożone przez uczestników nie będą odsyłane. 

 

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU 

1. Informacja o Konkursie, zaproszenia do udziału w Konkursie, w tym materiały edukacyjne 

będą podawane do wiadomości publicznej oraz dystrybuowane do szkół w dniach od 21 do 

28 września 2018 r. 

2. Prace będą przyjmowane w terminie zgodnym z § 2 ust. 8 Regulaminu. 

3. Na podstawie przesłanych zgłoszeń z zadaniem konkursowym jury konkursowe wyłoni 

grupy warsztatowe w terminie do 30 października 2018r. Warsztaty improwizacyjne 

odbywać się będą w dniach od 5 do 25 listopada 2018 r.  

4. Zaangażowanie i kreatywność uczniów na warsztatach będzie podstawą do wyłonienia 

przez jury grup improwizacyjnych, które zostaną zaproszone do udziału w finale konkursu. 

Przy ocenie pracy na warsztatach będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 zawartość merytoryczna; 

 zaangażowanie; 

 współpraca grupy; 

 pomysłowość. 

5. Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona w dniu  

26 listopada 2018r. na stronie Organizatora www.giwk.pl oraz 

www.facebook.com/BlizejZrodel i www.blizejzrodel.pl. 

6. Finaliści zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie bądź drogą elektroniczną wg 

danych kontaktowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym. 

7. Gala finałowa, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. polegać będzie na rywalizacji grup 

finałowych na żywo, przed jurorami w ekologicznych zadaniach improwizacyjnych. 

8. Przed galą finałową odbędą się kolejne warsztaty przygotowujące grupy finałowe do 

występu na scenie. Termin tych warsztatów zostanie uzgodniony bezpośrednio z grupami 

finałowymi. 

9. Podczas gali, po występach, odbędą się obrady jury, które wyłonią zwycięzców. 

  

http://www.giwk.pl/
http://www.facebook.com/BlizejZrodel
http://www.blizejzrodel.pl/


 

 

§ 4 NAGRODY 

1. Organizator przewidział atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników warsztatów oraz 

nagrody specjalne dla finalistów warsztatów improwizacyjnych występujących w finale, 

których fundatorem jest Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody specjalnej niezwiązanej  

z wymienionymi w § 4 ust. 1 Regulaminu. 

3. Nagrodzone występy improwizacyjne oraz praca grup warsztatowych zostaną utrwalone  

i wykorzystane do produkcji pamiątkowego filmu, który zostanie przekazany uczestnikom 

konkursu oraz zostanie wykorzystany w kampaniach edukacyjnych prowadzonych przez 

Organizatora m.in. w ramach międzynarodowego projektu NonHazCity (informacja  

o projekcie na stronie http://www.giwk.pl/projektymiedzynarodowe/nonhazcity.html).  

4. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne lub inne przedmioty i usługi 

oraz nie podlegają przekazaniu osobom trzecim. 

5. Nagrody zostaną wręczone podczas gali finałowej. O miejscu i sposobie wręczenia nagród 

poinformujemy wszystkich uczestników konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną wg 

danych kontaktowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym. 

 

§ 5 DANE OSOBOWE 

1. Uczestnik Konkursu uzyskuje informację na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

1.1. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – 

Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Gdańsku. 

1.2. Celem przetwarzania jest organizacja i realizacja Konkursu pod nazwą „Dlaczego sieci 

nie lubią śmieci” oraz promocja administratora, czyli uzasadniony interes realizowany 

przez administratora. 

1.3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu,  

w tym ogłoszenia wyników i wręczenia nagród lub do czasu cofnięcia zgody. 

1.4. Uczestnik w każdej chwili może wycofać się ze zgody. Wycofanie się ze zgody należy 

złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem 

możliwości przetwarzania danych Uczestnika przez administratora na wszystkich 

polach eksploatacji. Nie będzie jednak możliwe usunięcie wpisów, które do czasu 

cofnięcia zgody zostały upublicznione. 

1.5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Magdalena Trębińska tel. 601 887 100.  

http://www.giwk.pl/projektymiedzynarodowe/nonhazcity.html


 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego 

trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.giwk.pl            

w zakładce „edukacja/konkursy i warsztaty”. 

3. Za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu odpowiedzialna jest: Małgorzata Kowal,       

e-mail: mkowal@giwk.pl, tel. 531-637-467. 

http://www.giwk.pl/
mailto:mszypryt@giwk.pl

