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Regulamin Konkursu „Rzeka – nauka płynąca z natury” 
 

§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 
 
1. Organizatorem Konkursu „Rzeka – nauka płynąca z natury” (Konkurs) jest „Pectore-Eco” Sp. 

z o.o.  z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Powstańców Warszawy 1 lok. 1. 
2. Konkurs jest organizowany w ramach działań czasopisma „Wodne Sprawy”. Strona Konkursu: 

www.wodnesprawy.pl, zakładka Konkurs. 
3. Konkurs rozpoczyna się 9 marca i trwa do 12 maja 2023 r. 
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26 maja 2023 r. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadsyłania prac konkursowych oraz 

ogłoszenia wyników. 
6. Głównym celem konkursu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony 

rzek, zwrócenie uwagi na bioróżnorodność ekosystemów rzecznych, wskazanie potrzeby 
właściwego zagospodarowywania terenów narażonych na zjawisko powodzi zgodnie z celami 
dyrektywy powodziowej. 
 

§2. KONKURS 
 
1. Poprzez pracę konkursową rozumie się zdjęcie lub rysunek w zależności od zgłoszenia w danej 

kategorii Konkursu.  
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

a) Fotografia – konkurs skierowany do osób pełnoletnich; 
b) Rysunek – konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych w klasach od 4 do 6. 

3. Zadanie konkursowe polega na: 
a) w kategorii Fotografia – przedstawieniu w formie fotografii naturalnych odcinków polskich 

rzek lub/i łęgów lub/i obszarów mokradłowych, które w naturalny sposób retencjonują 
wodę. 

b) w kategorii Rysunek – przedstawieniu w formie rysunku naturalnych odcinków polskich 
rzek lub/i łęgów lub/i obszarów mokradłowych, które w naturalny sposób retencjonują 
wodę. 

4. Prace powinny być, w kategorii: 
a) Fotografia – przesyłane przez stronę Konkursu; 
b) Rysunek – wysłane na dedykowany adres e-mail w formie rysunku (skanu) wraz z tytułem 

pracy, krótkim opisem, co przedstawia rysunek oraz informacją, jaka była inspiracja autora. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru prac, które zostaną zaprezentowane na stronie 

Konkursu. Prace powinny zostać opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem nadanym 
przez autora. 

 
§3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci1 szkół podstawowych uczęszczające do klas od 4 

do 6 oraz osoby dorosłe. 

 
1 W przypadku osób poniżej 16 roku życia decyzje w ich imieniu podejmowane są przez rodzica lub opiekuna 
prawnego. Art. 8 RODO: „Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a), w przypadku usług społeczeństwa 
informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych 
dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem 
wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę 
nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody”.  
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2. Do Konkursu należy zgłaszać prace konkursowe wcześniej niepublikowane, nieprezentowane 
i nienagradzane w innych konkursach. 

3. Zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika 
zgody na prezentowanie pracy na stronie internetowej Organizatora, w mediach 
społecznościowych oraz w materiałach prasowych. 

4. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie zgodnie 
z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie 
swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie 
internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych oraz w materiałach prasowych. 

5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
na potrzeby Konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania (treść Klauzuli 
RODO wskazana została w załącznikach do regulaminu: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2). 

6. Nadesłane w związku z Konkursem dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez 
Organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. 
8. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania techniczne: 

a) w kategorii Fotografia: 
- format graficzny JPG; 
- rozdzielczość zdjęć powinna mieć 300 dpi, długość krótszego boku: co najmniej 

1600 px, maksymalna wielkość pliku – 20 MB. 
b) w kategorii Rysunek: 

- prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej płaskiej np. farby 
plakatowe, akwarela, rysunek kredką, tuszem, ołówkiem, wycinanki, collage, 
frottage (z wyłączeniem grafiki komputerowej, zdjęć) w formacie A4; 

- format graficzny skanu pracy PDF; 
- rozdzielczość pliku powinna mieć co najmniej 300 dpi; 
- maksymalna wielkość pliku – 5 MB. 

9. Praca konkursowa powinna być dostarczona drogą elektroniczną za pomocą formularza 
konkursowego dostępnego na stronie: www.wodnesprawy.pl w zakładce Konkurs. 

10. Kompletne zgłoszenie konkursowe składa się z: wypełnionego online formularza 
konkursowego, pliku graficznego przygotowanego według wytycznych, wypełnionego i 
podpisanego Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2 (osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia). Plik 
graficzny oraz Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 należy załączyć online do formularza 
konkursowego. 

11. Prace przesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 
 

§4. ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 
 
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora w składzie: 
 - Joanna Sarapata, malarka 

- Patryk Biegański, fotograf 
 - Agnieszka Hobot, redaktorka naczelna „Wodnych Spraw” 
 - Urszula Sadowska, DHI Polska 
2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem i celami Konkursu, 
b) atrakcyjność wizualna, 
c) twórcze podejście do zagadnienia. 

3. Nagroda w Konkursie w kategorii: 
a) Fotografia: 
- nagroda główna w wysokości 1 500,00 zł; 
- wyróżnienie w wysokości 500,00 zł. 
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b) Rysunek: 
- nagroda główna – tablet graficzny (wartość pieniężna nagrody od 1 300,00 do 1 500,00 zł) 
- wyróżnienie – aparat typu polaroid (aparat natychmiastowy), (wartość pieniężna nagrody od 
400 – 500 zł). 

4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. 
 

 
§5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 

 
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www.wodnesprawy.pl w zakładce Konkurs.  
2. Decyzje Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane prace są wiążące i ostateczne (od 

werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
3. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową na wskazany w 

zgłoszeniu adres e-mail. 
4. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Laureat niniejszego Konkursu zwolniony jest z 

opłaty podatku od nagrody.  
 

§6. PRAWA AUTORSKIE 
 
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do pracy konkursowej oraz że osoby występujące lub 
uwidocznione na pracy w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie 
ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie (Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich 
do projektu stanowi załącznik do regulaminu: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2). 

2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z pracy konkursowej 
zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za 
rozpowszechnianie pracy na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki 
publicznego udostępniania i przetwarzania. 

3. Nadesłane na Konkurs pliki przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą 
zwracane autorom. 
 
 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest jedynym 

dokumentem określającym zasady Konkursu. 
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Zgłoszenie prac konkursowych do niniejszego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków Regulaminu i oświadczeniem, że prace konkursowe złożone na Konkurs zostały 
wykonane osobiście, a w przypadku osób widniejących na projektach uzyskano zgodę na 
rozpowszechnianie ich wizerunku. 

4. Prace konkursowe zgłoszone do niniejszego Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w 
zbiorach Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 
opartych na pracach konkursowych oraz oświadczeniach sporządzonych przez Uczestników. 

6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 
7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  
8. Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wykluczeni z konkursu. 
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9. Prace konkursowe niespełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie 
będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

11. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora www.wodnesprawy.pl w zakładce 
Konkurs. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu 
zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email 
uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 

14. Wszelkie reklamacje pisemne z tytułu organizowanego Konkursu będą rozpatrywane przez 
Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 
 
 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 Oświadczenia i zgody (osoba pełnoletnia) 
 
Załącznik nr 2 Oświadczenia i zgody (osoba niepełnoletnia) 


