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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
DLA UCZNIKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WIEKU 7-13 LAT 

 
1. REGULAMIN został wydany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice  
- Organizatora konkursu. Regulamin ustala zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. 
„Odra – rzeczna droga” i określa jego adresatów.  
 

2. CELE KONKURSU: 
- popularyzacja wiedzy o śródlądowych drogach wodnych, 
- zwrócenie uwagi uczestników na funkcje rzek, 
- propagowanie najbardziej ekologicznego rodzaju transportu, 
- edukacja wodna, 
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczych Uczestników. 
 

 

3. ZASADY KONKURSU: konkurs pn. „Odra – rzeczna droga” adresowany jest do uczniów szkół 
podstawowych w wieku 7-13 lat. Organizator przyjmuje prace konkursowe w terminie  
od 1 lipca 2018 r. do 10 września 2018 r. Prace zgłoszone do konkursu mogą być wykonywane 
m.in. na zajęciach szkolnych, klubowych i świetlicowych oraz w czasie wolnym Uczestników, poza 
zajęciami szkolnymi. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice, jednak nie 
przestrzennej /rzeźba, makieta, kirigami/, w formacie A3. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie wysyłki. Organizator powinien otrzymać pracę 
w koszulce, teczce, lub zabezpieczonej w inny sposób uniemożliwiający jej zniszczenie podczas 
transportu. Prace są przesyłane na koszt uczestników i nie podlegają zwrotowi. Do pracy należy 
dołączyć, formularz zgłoszeniowy, zawierający metryczkę oraz klauzulę, potwierdzającą zgodę 
opiekuna prawnego uczestnika (rodzica) na przetwarzanie i publikację danych osobowych, oraz 
zgodę opiekuna prawnego uczestnika (rodzica) na udział w konkursie i rozpowszechnianie pracy. 
Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą oceniane. Prace nadesłane do konkursu stają się 
własnością Organizatora i mogą być wykorzystywane w celu organizacji wystawy pokonkursowej 
oraz publikacji (również elektronicznych). Nadsyłając pracę opiekun prawny (rodzic) Uczestnika 
zgadza się na późniejsze upowszechnienie imienia i nazwiska autora pracy i jej tytułu. Jeden 
Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 
 
Pracę konkursową należy nadesłać na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. H. Sienkiewicza 2,  
z dopiskiem „Konkurs plastyczny” lub złożyć osobiście w sekretariacie (pok. 201) pod  
w/w adresem. 
Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator przeprowadzi konkurs w dwóch kategoriach 
wiekowych: 7-10 lat i 10-13 lat, wyłaniając laureatów I, II, III miejsca. Laureaci zostaną wyróżnieni 
nagrodami rzeczowymi oraz rejsem statkiem wycieczkowym po rzece Odrze wraz z opiekunem. 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 
www.gliwice.rzgw.gov.pl. 
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 września 2018 r., w czasie Międzynarodowego Kongresu 
Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie oraz w drodze 
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korespondencji elektronicznej o szczegółach. Warunkiem odbioru nagród jest osobisty udział 
w czasie ich wręczenia. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Kwestie w nim nie 
uwzględnione rozstrzyga Organizator. Organizator udziela dodatkowych informacji pod  
nr tel. 32 777 49 50. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS PLASTYCZNY PN. „ODRA – RZECZNA DROGA” 

 

Nazywam się: ……………………………………………………………………………………………………………... 
 

Mam ………. lat. 
 

Tytuł mojej pracy to ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Imię i nazwisko mojego opiekuna prawnego (rodzica) ………………………………………………… 
 

Mieszkam przy ul. …………………………………… pod numerem …………… w ………………………… 
 

Numer telefonu do mojego opiekuna prawnego (rodzica): …………………………………………. 
 

Adres mailowy mojego opiekuna prawnego (rodzica): ………………………………………………… 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) Uczestnika 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych 
 

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska Uczestnika konkursu – autora pracy 

w związku z udziałem w konkursie plastycznym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach, dotyczących 

konkursu i jego wyników. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu, danych 

osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Tym samym 

oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu 

do podanych danych oraz wiedzy w zakresie ich przechowywania i przetwarzania. 

 

………………………………………………………………. 

/data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) Uczestnika/ 

 
 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) Uczestnika 

na udział w konkursie i rozpowszechnienie nadesłanej pracy 
 

„Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………….* w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz na 

wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności PGW WP RZGW w Gliwicach.” 

 

………………………………………………………………. 

/data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) Uczestnika/ 
*Imię i nazwisko Uczestnika konkursu 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego zorganizowanego przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz że akceptuję jego 

warunki. 

 

………………………………………………………………. 

/data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) Uczestnika/ 


