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REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU ETYKIETY WODY  

 „Górnokredowa z Konstantynowa” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na wykonanie etykiety wody „Górnokredowa z Konstantynowa”, zwanego dalej 

„Konkursem” jest Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 44, 

95-050 Konstantynów Łódzki zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs trwa od 01.06.2017r. do 10.09.2017r. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału  

w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2017r. Wyniki zostaną podane na stronie 

www.pkgkl.pl. Wręczenie nagród nastąpi na pikniku ekologicznym zorganizowanym z okazji zakończenia 

modernizacji  Stacji Uzdatniania Wody. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.pkgkl.pl i www.facebook.pl. 

4. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy 

Konstantynów Łódzki Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 44, 95-050 Konstantynów Łódzki lub pod numerem telefonu 

42 211 13 19 wew. 144. 

5. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Górnokredowa z Konstantynowa – edukacja 

ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa (zwana dalej 

„Komisją”), powołana przez Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o., 

 

§ 2 Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

 zainteresowanie tematem wody jako największego bogactwa natury i ukazanie jej w sposób ciekawy 

 i oryginalny. 

 promocja picia wody w antytezie do napojów słodzonych, kolorowych, 

 podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.  

 rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego, 

 kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody, poprzez uświadomienie im obecności wody  

w ich codziennym życiu, znaczenia jej ochrony i racjonalnego gospodarowania jej zasobami.  

 wzmocnienie postawy badawczej, rozbudzenie ciekawości i umiejętności obserwacji przyrody oraz jej 

dokumentowania i interpretacji.  

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Przedmiotem konkursu jest autorski projekt etykiety na wodę (na przezroczystą, szklaną butelkę o poj. 330ml).  

2. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi  

w § 5 niniejszego Regulaminu wraz z wymaganym oświadczeniem o udziale w konkursie i akceptacji 

postanowień Regulaminu Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - do pobrania na www.pkgkl.pl). 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Projekt powinien być wykonany samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 

6. Wykonanie projektu może być dokonane za pomocą dowolnego programu komputerowego lub ręcznie. 

Organizator nie zapewnia materiałów niezbędnych do przygotowania projektu. 

7. Konkurs ma charakter jednoetapowy i skierowany jest do mieszkańców  Konstantynowa Łódzkiego  

(w przypadku dzieci rodzice/opiekunowie muszą wyrazić pisemną zgodę na udział w konkursie). 

8. Zgłoszenie projektu na konkurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu. 

9. Zgłoszenie projektu na konkurs uważane będzie za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika konkursu przez Organizatora konkursu, na potrzeby związane z informowaniem o Konkursie, jego 

wynikach, laureatach Konkursu, z zachowaniem prawa do wglądu do danych osobowych, żądania ich 

poprawiania lub usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz. 922 z późniejszymi zmianami). 

10. Organizator nie odsyła zgłoszonych projektów. 

 

§ 4 Wykorzystanie nagrodzonych projektów 

1. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie projektu etykiety 

na butelkach w momencie uruchomienia przez PKGKŁ Sp. z o.o. własnej linii produkcyjnej oraz udzielenie 

Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczanie projektu 

wykonanego przez Uczestnika Konkursu na stronach www Organizatora, w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem oraz pozakonkursowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie 

ich przez Organizatora w celach promocyjnych PKGKŁ Sp. z o.o. 

2. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika konkursu, że zgłoszony 

projekt jest wyłącznego autorstwa Uczestnika konkursu, jest w pełni oryginalny, nie stanowi plagiatu ani 

przeróbki cudzego projektu, ani w żaden inny sposób nie narusza autorskich praw osobistych ani 

majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich.  

http://www.pkgkl.pl/
http://www.pkgkl.pl/
http://www.facebook.pl/
http://www.pkgkl.pl/
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3. Autorzy zwycięskich projektów zobowiązani zostaną do podpisania umowy o przeniesieniu autorskich praw 

majątkowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

4. Każdorazowo wykorzystany projekt opatrzony będzie informacją: Imię i Nazwisko Autora projektu. 

5. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób 

trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba 

przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na projekcie,  

i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez 

osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba 

przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione  

w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od 

wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

 

§ 5 Zasady dotyczące projektu oraz miejsce składania prac konkursowych 

1. Uczestnik Konkursu może przystąpić do niego jeden raz, przesyłając jedną Pracę Konkursową - projekt 

etykiety wody. 

2. Zgłoszone projekty etykiet na butelki szklane o poj. 330ml,  przezroczyste mogą być w dowolnym formacie  

i kształcie. Powinny zawierać następujące informacje o firmie: nazwa „Górnokredowa z Konstantynowa”, 

pojemność „330 ml”,  tekst „woda źródlana”, logo producenta (PKGKŁ Sp. z o.o. – do pobrania ze strony 

www.pkgkl.pl w chwili ogłoszenia konkursu), tekst „Najlepiej spożyć przed końcem: data (miesiąc, rok) i nr 

partii na nakrętce”, tekst „Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed działaniem promieni 

słonecznych i zamrożeniem”, zawartość minerałów: 
Zawartość charakterystycznych 

składników mineralnych: 

77,8 mg/dm3 wapnia 

2,7 mg/dm3 magnezu 

5,8 mg/dm3 sodu 

5,2 mg/dm3potasu 

0,26 mg/dm3 fluorków 

 

3. Zgłaszane projekty muszą być w pełni autorskie, nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 

4. Warunki przekazania projektu: 

 Uczestnik konkursu może przekazać kopertę z nośnikiem np. CD z projektem. Do prac prosimy załączyć 

oświadczenie o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu (załącznik nr 1 do 

Regulaminu Konkursu - do pobrania na www.pkgkl.pl) oraz ewentualnie zgodę rodzica/opiekuna. Adres 

do zgłoszeń płyt CD: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o., ul. Jana Pawła 

II 44, 95-050 Konstantynów Łódzki – podpis na kopercie: Konkurs na wykonanie projektu etykiety wody 

„Górnokredowa z Konstantynowa”. 

 Uczestnik konkursu może przekazać projekt do konkursu poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej 

na adres a.marczak@pkgkl.pl – w temacie Konkurs na wykonanie projektu etykiety wody „Górnokredowa 

z Konstantynowa”. Do prac prosimy załączyć skan oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji 

postanowień Regulaminu Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - do pobrania na 

www.pkgkl.pl) oraz ewentualnie zgodę rodzica/opiekuna. UWAGA – wielkość wiadomości e-mail – 

maksymalnie 25 MB. 

5. Format projektu – CDR, JPG, PDF lub inne źródłowe. 

 

§ 6 Ocena nadesłanych prac i nagrody 

1. Komisja dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość 

artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych projektów.  

2. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do 

konkursu. 

3. Spośród nadesłanych prac Komisja wybierze  minimum 3 najlepsze projekty. 

4. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród: 

 miejsca I - III – nagrody rzeczowe o tematyce ekologicznej o równowartości 100zł każda, 

 6 wyróżnień  – nagrody rzeczowe o tematyce ekologicznej o równowartości 50zł każda. 

5. Jeden z nagrodzonych projektów wykorzystany zostanie w chwili uruchomienia przez PKGKŁ Sp. z o.o. 

własnej linii produkcyjnej wody źródlanej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskich projektów z poszanowaniem 

oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania. 

7. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

8. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu. 

9. O decyzji Komisji nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą 

elektroniczną. 

10. Wyniki Konkursu zamieszczone zostaną na stronach www Organizatora www.pkgkl.pl i www.facebook.pl 

 

http://www.pkgkl.pl/
http://www.pkgkl.pl/
mailto:biuro@pkgkl.pl
http://www.pkgkl.pl/
http://www.pkgkl.pl/
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: 

ul. ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

kod……… - ……… miejscowość …………………………………………………………………………………………... 

telefon ……………………………… e-mail ………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że zgłoszony przeze mnie do konkurs projekt etykiety wody 

pn. „Górnokredowa z Konstantynowa” jest moim dziełem i nie naruszają niczyich osobistych praw 

autorskich. 

Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, w szczególności  

z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich.  

 

Jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.  

 

 

 

 

….…………...………………………………… 

Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 
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UMOWA  

przeniesienia autorskich praw majątkowych 

zawarta …………………………………… …  w Konstantynowie Łódzkim 

pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 44, 95-050 

Konstantynów Łódzki reprezentowaną przez mgr Tomasza Sadzyńskiego – Prezesa Zarządu 

a ………………………………………………………..…………………………………….…. 

zwanym dalej AUTOREM 

§1 

Przedmiotem umowy jest projekt etykiety wody autorstwa …………………….............................................  

stanowiący pracę konkursową zgłoszoną do konkursu na wykonanie etykiety wody pn. „Górnokredowa  

z Konstantynowa” organizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. 

o. Przedmiotowy projekt został wybrany przez Komisję Konkursową, jako jednen z najlepszych z pośród 

zgłoszonych wszystkich prac konkursowych.   

§2 

1.Autor projektu oświadcza, iż: 

1) w chwili zgłoszenia do konkursu projektu stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy przysługują mu  

w całości i na wyłączność autorskie prawa majątkowe do projektu; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Autorowi przeniesienie na Przedsiębiorstwo 

Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o autorskich praw majątkowych do projektu; 

3) autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych 

praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów 

Łódzki Sp. z o. o bez żadnych ograniczeń; 

2. W związku z wyborem projektu przez Komisję Konkursową, Autor przenosi na Przedsiębiorstwo 

Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o bezwarunkowo i na wyłączność całość przysługujących 

mu autorskich praw majątkowych do projektu.  

3. Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z  o. o. z chwilą przeniesienia na nie 

autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy będzie mogło korzystać z projektu w całości lub  

w części na wszystkich istniejących w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności: 

a. trwałe i czasowe zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, 

reprograficznymi, zapisu magnetycznego oraz zapisu cyfrowego; 

b. wprowadzanie do pamięci komputera; 

c. ekspozycja; 

d. wielokrotne wykorzystywanie; 

e. przetwarzanie, w tym digitalizacja; 
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f. wprowadzanie zmian; 

g. wprowadzanie do obrotu; 

h. użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

i. publiczne odtworzenie, wyświetlenie, odtworzenie. 

 § 4 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o zobowiązuje się do zamieszczenia 

danych autora na nośnikach zawierających projekt będący przedmiotem niniejszej umowy.  

§5 

Wszelkie zamiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowania mają przepisy ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego; 

§7 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy                                                                    Autor lub Rodzic/opiekun Autora 

Konstantynów Łódzki Sp. z o. o      

 


