Regulamin konkursu „Wakacyjne zabawy z wodą!”
Organizator konkursu i czas trwania







Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kam. ul. Cicha 8
Prace konkursowe można zgłaszać od dnia 27 czerwca do dnia 31 sierpnia
poprzez wysłanie zdjęcia na temat konkursowy adres mailowy:
redakcja@mpwik-skarzysko.pl
Wśród nadesłanych zdjęć wyróżnione zostaną trzy uznane za najciekawsze
przez Komisję Konkursową.
Zdjęcia nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane 5 września na stronie internetowej
MPWIK Skarżysko- Kamienna
Konkurs ma zasięg wirtualny i międzynarodowy.

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem),
która spełnia łącznie następujące warunki:
o zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości
i bezwarunkowo,
o nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych
członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio
uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu,
o spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie,
o Jest uczniem przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły
ponadgimnazjalnej na terenie gminy Skarżysko – Kamienna oraz
Skarżysko Kościelne
2. Przedmiotem Konkursu jest najciekawsze zdjęcie z wakacji, obrazujące
zabawę z wodą.
3. Zdjęcia konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem oraz zawierające
informację o wieku zgłaszającego, należy przesyłać mailowo na adres e-mail
Organizatora redakcja@mpwik-skarzysko.pl
4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie
niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach
związanych z Konkursem.
5. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na publikację jego
zdjęcia konkursowego na stronie Organizatora oraz w materiałach
wykorzystywanych w celach promocyjnych bądź reklamowych
6. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do
Organizatora.
Komisja Konkursowa
1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową w składzie: Łukasz
Żuchowski Prezes Zarządu MPWIK sp. z o.o Skarżysko- Kamienna , Lucja
Obarzanek, prokurent MPWiK sp. z o.o oraz Agnieszka Wrona, Kierownik
Działu Technicznego MPWIK sp.z.o o

2. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej
decyzja jest ostateczna i niepodważalna.
Nagrody
Organizator przyzna:
1. 3 wyróżnienia – zestawy gadżetów reklamowych i upominków od MPWIK sp .z
o.o Skarżysko - Kamienna
2. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania którejś z nagród lub
wszystkich z nich.

