REGULAMIN KONKURSU
„Cztery pory wody”
Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest przedsiębiorstwo Sądeckie Wodociągi SP. z o.o. z siedzibą w Nowym
Sączu ul. Wincentego Pola 22,
II. Cele konkursu:
1. Propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
2. Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody oraz jej dokumentowania fotograficznego.
3. Współtworzenie z uczestnikami konkursu kalendarza na rok 2016.
III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na
terenie miast Nowego Sącza i Starego Sącza oraz gmin Nawojowa, Korzenna, Kamionka Wielka.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: kategoria I – uczniowie klas 4-6 szkoły
podstawowej, kategoria II – uczniowie gimnazjum.
IV. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń, który prześle lub złoży pracę odpowiadającą wymogom
niniejszego Regulaminu.
2. Prace nie odpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie.
3. Uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie.
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu
5. Prace powinny być składane w formie wydruku w formacie 21x30 cm. oraz w wersji elektronicznej
na płycie CD – plik w formacie JPG – rozdzielczość minimalna 1400 x 2000 pikseli.
6. Technika wykonania prac: dowolna
7. Tematyka prac musi być związana z konkursowym hasłem „Cztery pory wody”. Motywem
przewodnim prac powinna być woda obserwowana w czterech porach roku.
8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres
szkoły, klasa, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy. Informacje te należy umieścić na odwrocie
pracy.
9. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 własne zdjęcia przedstawiające motyw wody w czasie
czterech pór roku (jedna fotografia dotyczy jednej pory roku).

10. Dopuszcza się do udziału w konkursie wyłącznie prace dotychczas nie publikowane.
11. Prace, których tematyka w opinii Organizatora narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje nie
zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
12. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
Czas trwania Konkursu i miejsce nadsyłania prac
13. Konkurs przebiegać będzie w okresie od marca 2014 r. do maja 2015 r.
14. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Sądeckie Wodociągi Sp. Zo.o., ul.
Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem : Konkurs fotograficzny „Cztery pory wody”.
15. Termin składania prac upływa w dniu 29 maja 2015 r. W Konkursie będą brały udział prace, które
zostaną fizycznie dostarczone w tym terminie do siedziby Spółki Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., ul.
Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu
16. Nagrodzone prace wyłoni Jury powołane przez Organizatora.
17. Jury Konkursu wyłoni trzy zwycięskie prace w każdej kategorii z dwóch kategorii: kategoria I –
uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, kategoria II – uczniowie gimnazjum. Dopuszcza się również
przyznanie wyróżnień dla autorów nadesłanych prac.
18. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Spółki Sądeckie Wodociągi
Sp. z o.o. przy ul. Wincentego Pola 22. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie
wręczenia nagród pisemnie i/lub telefonicznie.
Nagrody
19. W konkursie planowane są następujące nagrody :
W kategorii I – klasy 4-6 szkoły podstawowej:
I Miejsce: aparat fotograficzny o wartości ok. 1900,00 zł , Canon EOS 600D + obiektyw 18-55mm/
II Miejsce: tablet o wartości ok.1200,00 zł, SAMSUNG P5200 Galaxy TAB 3 10.1
III Miejsce: drukarka o wartości ok. 500,00 zł, Drukarka Epson Stylus PX730WD
W kategorii II – gimnazjum:
I Miejsce: aparat fotograficzny o wartości ok. 1900,00 zł , Canon EOS 600D + obiektyw 18-55mm/
II Miejsce: tablet o wartości ok. 1200,00 zł, SAMSUNG P5200 Galaxy TAB 3 10.1
III Miejsce: drukarka o wartości ok. 500,00 zł, Drukarka Epson Stylus PX730WD
20. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają dyplomy z podziękowaniami.

Publikacja prac
21. Wybrane prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku głównym
Spółki Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Wincentego Pola 22 w Nowym Sączu. Relacja z
Konkursu, wręczenia nagród oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie
www.akademiawodnika.pl, oraz mogą zostać opublikowane w prasie lub innych mediach.
22. Wybrane prace mogą zostać wykorzystane do utworzenia kalendarza na rok 2016.
23. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na
rzecz Organizatora Konkursu praw autorskich do pracy konkursowej (utworu), na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczególności :
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania egzemplarzy wszelkimi dostępnymi
technikami, w szczególności : techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową,
b) wprowadzania do obrotu, użyczania, dzierżawy lub najmu oryginału lub egzemplarzy wykonania,
c) odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania a także publicznego udostępniania w taki sposób aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. sieć internet),
d) wykorzystanie dla celów reklamowych Organizatora przy użyciu w szczególności prasy, telewizji,
sieci internet.
24. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych
warunków w tym zakresie wykonywanie przez Organizatora Konkursu zależnego prawa autorskiego
do pracy konkursowej (utworu) a w szczególności do przerabiania i adaptowania całości utworu lub
jego fragmentów oraz wielokrotnego publikowania. Organizator Konkursu ma prawo do zamieszczania
pracy konkursowej (utworu) w całości lub dowolnych fragmentach, w publikacjach na stronach
dowolnych internetowych.
25. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę Organizatorowi Konkursu na
umieszczanie pracy konkursowej (utworu) we wszelkiego rodzaju wydawnictwach, folderach i innego
rodzaju materiałach reklamowych i marketingowych publikowanych w formie druku jak i na wszelkich
innych nośnikach informacji.
26. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie przez
Organizatora Konkursu imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, we wszelkiego rodzaju materiałach
reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu związanych z tym Konkursem lub innymi
konkursami ogłaszanymi przez Organizatora Konkursu.
27. Organizator Konkursu nabywa prawo własności egzemplarzy pracy konkursowej (utworu).
V. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać na stronie internetowej
www.akademiawodnika.pl
2. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
3. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Przyznanej w Konkursie nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani też na jej ekwiwalent
pieniężny. Organizator nie udziela rękojmi za wady ani gwarancji jakości. Wszelkie roszczenia
dotyczące wad czy jakości rzeczy stanowiących nagrodę w konkursie Uczestnik może zgłaszać jedynie
do producenta lub do sprzedawcy rzeczy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie uczestnika konkursu.
6. Regulamin konkursu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w siedzibie
spółki Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Wincentego Pola 22 oraz na stronie internetowej
www.akademiawodnika.pl
7. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę Organizatorowi Konkursu na
przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych na potrzeby konkursu.

