REGULAMIN KONKURSU
Wymyśl hasło promujące przedsięwzięcie „Akademia Wodnika”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Ma na celu pokazać jak ważna
w życiu człowieka jest woda. Sądeckie Wodociągi chcą uświadomić już najmłodszych klientów, że wodę
oczyszczoną w stacjach uzdatniania w Starym Sączu i Świniarsku można pić nawet przed jej
przegotowaniem. Inicjatywa ma walor edukacyjny. W ramach „Akademii Wodnika” Sądeckie
Wodociągi organizują wycieczki dla uczniów, którzy mają okazję zobaczyć najnowocześniejsze
rozwiązania zastosowane podczas oczyszczania wody i przekonują, że – jak głosi hasło Sądeckich
Wodociągów – to „Czysta woda prosto z rur”.
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. Uświadomienie jak ważna w życiu człowieka jest woda i obalenie mitu, że pić można ją tylko po
przegotowaniu.
3. Informowanie na temat procesów związanych z oczyszczaniem wody i wskazanie na
najnowocześniejszych metody jej uzdatniania.
III. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat z terenu Sądecczyzny.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która prześle lub przyniesie do siedziby spółki w wersji
elektronicznej hasło odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu wraz ze zgodą swojego
prawnego opiekuna na uczestnictwo w Konkursie.
2. Uczestnik Konkursu ma obowiązek dołączyć oświadczenie, że jest autorem hasła promującego
„Akademię Wodnika” i posiada do niego pełne prawa autorskie.
3. Hasła nie odpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie.
4. Uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu
6. Hasło powinno zawierać odniesienia do działalności spółki Sądeckie Wodociągi związanej z
przedsięwzięciem „Akademia Wodnika” (www.akademiawodnika.pl). Ma za zadanie promować tę
inicjatywę i pokazać jak ważna w życiu człowieka jest woda.
7. Do hasła powinny zostać dołączone następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, adres,
telefon kontaktowy.

8. Każdy uczestnik może zgłosić jedno hasło promujące przedsięwzięcie „Akademia Wodnika”.
Powinno się ono składać maksymalnie z 40 znaków.
9. Dopuszcza się do udziału w konkursie wyłącznie hasła dotychczas nie publikowane.
10. Hasła, których tematyka w opinii Organizatora narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje nie
zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
Czas trwania Konkursu i miejsce nadsyłania prac:
11. Konkurs przebiegać będzie w okresie od 28 lipca 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r.
12. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., ul.
Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz lub na adres mailowy: biuro@akademiawodnika.pl z
dopiskiem: Konkurs na hasło promujące przedsięwzięcie „Akademia Wodnika”.
13. Termin składania haseł upływa w dniu 28 sierpnia 2014 r. W Konkursie będą brały udział hasła,
które zostaną 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
14. Hasła wyłoni Jury powołane przez Organizatora. Będzie się ono składać z przedstawicieli sądeckich
mediów.
15. Jury Konkursu wyłoni jedno zwycięskie hasło.
16. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas I Pikniku Wodociągowego w
Starym Sączu 31 sierpnia 2014 r. (ulica Podegrodzka).
Nagrody:
17. W konkursie planowana jest następująca nagroda: Tablet SAMSUNG GALAXY TAB 3 10.1 P5200 16
GB 3G o wartości około 1300 złotych.
18. Zwycięskie hasło będzie promować przedsięwzięcie „Akademia Wodnika”. Zostanie umieszczone
na stronie internetowej www.akademiawodnika.pl i materiałach promujących przedsięwzięcie oraz w
mediach.
19. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz
Organizatora Konkursu praw autorskich do hasła na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania,
b) wprowadzania do obrotu, użyczania, dzierżawy lub najmu,
c) 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.
20. 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
hasła, a w szczególności do przerabiania i adaptowania całości lub jego fragmentów oraz wielokrotnego

publikowania. Organizator Konkursu ma prawo do zamieszczania hasła w całości lub dowolnych
fragmentach w publikacjach na stronach internetowych.
21. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę Organizatorowi Konkursu na
umieszczanie hasła we wszelkiego rodzaju wydawnictwach, folderach i innego rodzaju materiałach
reklamowych i marketingowych publikowanych w formie druku jak i na wszelkich innych nośnikach
informacji.
22. 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.
23. Organizator Konkursu nabywa prawo własności hasła.
V. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje dotyczące
www.akademiawodnika.pl i swns.pl
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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 na stronie internetowej
www.akademiawodnika.pl i swns.pl
7. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę Organizatorowi Konkursu na
przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych na potrzeby konkursu.

