
 

 
 
 
 

REGULAMIN Konkursu „JESTEŚMY EKO – AKTYWNIE DBAMY O ZASOBY WODY W NASZYM 
MIEŚCIE” 

 
Konkurs dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka związany z realizacją Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

 

 
§ 1 Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
1. „Konkurs” – konkurs rodzinny „JESTEŚMY EKO – AKTYWNIE DBAMY O ZASOBY WODY  

W NASZYM MIEŚCIE” prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 
2. „Organizator” – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
3. „Uczestnicy” – rodziny zamieszkujące na terenie Miasta Rawa Mazowiecka (dziecko/dzieci 

wraz z rodzicem/rodzicami lub opiekunem/opiekunami prawnymi) 
4. „Laureaci” – Uczestnicy Konkursu, którzy zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego. 
5. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami. 
 

§ 2 Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin zamieszkujących Miasto Rawa Mazowiecka. 
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem 

serwisu www.rawik.pl. 
4. Konkurs prowadzony będzie w dniach od 19.07.2018 do 06.08.2018 r. przez Rawskie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. 
5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu w zakresie jego 

przeprowadzenia. 
6. Wyrażając zgodę na udział dzieci w Konkursie, w sposób przewidziany Regulaminem, 

przedstawiciele ustawowi niepełnoletnich uczestników (w tym rodzice i opiekunowie 
prawni) wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. 

 
§3 Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Kształtowanie wśród mieszkańców zachowań proekologicznych oraz 
świadomości jakie korzyści wynikają z odpowiedzialnej gospodarki zasobami wodnymi, 

2. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego, 
min. poprzez zachęcenie mieszkańców do korzystania z systemu wodociągowego 
wybudowanego w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 
aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”, 



3. Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego i ekologicznej świadomości 
mieszkańców naszej aglomeracji, 

4. Kształtowanie wyobraźni potencjalnych uczestników konkursu 
poprzez ekspresję artystyczną, 

5. Skierowanie uwagi mieszkańców na zmiany, jakie następują w ich 
otoczeniu dzięki realizacji inwestycji w ekologię, 

6. Zachęcenie mieszkańców do czynnego zainteresowania się tematyką 
inwestycji w ekologię poprzez Fundusze Europejskie oraz uświadomienie wszystkich osób 
zaangażowanych  
w konkursie, że korzystają z projektu współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej 
na terenie naszego miasta. 

§ 4 Zasady zgłoszenia udziału w Konkursie 
1. Konkurs polega na wyróżnieniu ciekawych działań proekologicznych, uwiecznionych 

i dostarczonych przez uczestników konkursu w formie fotografii wraz z hasłem i krótkim 
opisem. 

2. Konkurs odbędzie się w pod warunkiem zgłoszenia minimum 5 prac konkursowych.  
W przeciwnym razie konkurs zostanie odwołany. 

3. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 
a. Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć prace konkursowe (wykonane według poniższych 

wytycznych) od 19.07.2018 r. do 06.08.2018 r. do godz. 15:00. 
b) Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć prace konkursowe do siedziby Rawskich 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa 
Mazowiecka, sekretariat wejście A w godzinach pracy biura tj. od 7:00 do 15:00. 

c) Tematyka prac konkursowych musi nawiązywać do haseł związanych z działaniami 
proekologicznymi i pokazywać aktywne zaangażowanie Uczestników poprzez: 

� wyjście w teren, 
� odszukanie obiektów „RAWiK” związanych z gospodarką wodno-ściekową, 
� zrobienie ciekawych zdjęć wraz z hasłem i krótkim opisem do czego służą i jaką 

pełnią rolę w infrastrukturze, 
oraz: 
� przygotowanie materiału zdjęciowego wraz z opisem w jaki sposób mieszkańcy 

oszczędzają wodę w kranie i dbają o środowisko naturalne, aby zachować jej 
jakość na najwyższym poziomie, 

4. Fotografia konkursowa powinna być dostarczona w formie zdjęć, wydruku w formacie A5 
wraz z wypełnionym i podpisanym kwestionariuszem (załącznik nr 1 do regulaminu). 

5. W przypadku niedostarczenia przez Uczestników wypełnionego kwestionariusza, o którym 
mowa powyżej, praca zostanie odrzucona. 

6. Każda rodzina biorąca udział w konkursie może przesłać tylko jedną pracę. 
 

§ 5 Zasady rozstrzygnięcia konkursu 
1. Zgłoszone przez Uczestników prace konkursowe spełniające wymogi niniejszego konkursu 

zostaną ocenione (np. za zgodność z tematem, pomysłowość, itp.) i nagrodzone przez 
komisję powołaną przez Zarząd Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja. 

2. W konkursie nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca, według ilości punktów przyznanych 
przez komisję konkursową. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 12.08.2018 r.  
(tj. niedziela) w podczas eko-pikniku rodzinnego „Na wodną nutę” zorganizowanego 
dla mieszkańców na terenie zbiornika wodnego Tatar w części rekreacyjno-
sportowej OSiR w Rawie Mazowieckiej. 

 
§ 6 Nagrody 



1. Fundatorem oraz organem przekazującym nagrody jest Organizator. 
2. Nagrody będą rozdane według największej ilości punktów przyznanych przez komisję 
2. konkursową. 
3. I miejsce i nagrodę główną- ROWER – otrzyma uczestnik, którego praca zdobędzie 

największą ilość punktów. 
4. II miejsce – NAMIOT RODZINNY – otrzyma uczestnik, którego praca zdobędzie drugą w 

kolejności największą ilość punktów. 
5. III miejsce – PLECAK TURYSTYCZNY – otrzyma uczestnik, którego praca zdobędzie trzecią 

w kolejności największą ilość punktów. 
6. Organizator zastrzega sobie możliwość nagrodzenia za udział pozostałych uczestników 

konkursu poprzez przygotowanie na tę okoliczność gier i zabaw rodzinnych na plaży (min. 
slalom ratowniczy, rzut rzutką rękawową do celu, rzut kołem ratunkowym na odległość, 
happy hop – zjeżdżalnia dmuchana i kule wodne, konkurs plastyczny dla dzieci  
pn. „ O jakość wody dbasz czyste miasto masz” oraz nagroda specjalna - pływanie łodzią 
motorową po zbiorniku wodnym. 

7. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 
 

§ 7 Ochrona danych osobowych 
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu w zakresie 

wskazanym w Regulaminie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z ustawą 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm. 
(dalej „Ustawa”) i ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Spółkę  Rawskie Wodociągi  

i Kanalizacja Sp. z o.o. w związku z realizacją działań edukacyjnych objętych niniejszym 

konkursem  
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Organizator, który 

oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie  
z Ustawą. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania 
poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres organizatora. 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek 
niezbędny do przyznania nagrody. 
 

§ 8 Postanowienia końcowe 
1. Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi Regulamin, który jednocześnie 

jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
2. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu znajduje się na stronie RAWiK - 

www.rawik.pl  oraz na stronie Urzędu Miasta - www.rawamazowiecka.pl.  
3. Dodatkowe informacje udziela Dorota Męcina pod numerem telefonu 46 814 26 67 lub 814 

21 76 wew. 25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do regulaminu Konkursu „JESTEŚMY EKO – AKTYWNIE DBAMY O ZASOBY WODY W NASZYM 

MIEŚCIE” 
 

 
Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

 
 
Imiona i nazwiska Uczestników konkursu 
 
Dane kontaktowe: 

� adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………… 
 

� nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

� adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hasło promujące zdjęcie: 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................. 
 
Krótki opis działania proekologicznego widocznego na zdjęciu: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
W przypadku przyznania nagrody głównej, 
rower będzie użytkowany przez: 
□ dziecko w wieku ………………. 
□ osobę dorosłą 
 



1. Oświadczam, że wraz z moją rodziną jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie 
narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

 
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. 
 
3. Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw do zgłoszonej na konkurs pracy na 

Organizatora na warunkach określonych w Regulaminie konkursu. 
 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)  
i ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Spółkę  Rawskie Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.  w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia 
konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody przez Organizatora. 

 
5. Oświadczam, że wraz z moją rodziną biorącą udział w konkursie jesteśmy mieszkańcami 

Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
6. Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym dziecka biorącego/dzieci biorących udział  

w konkursie. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu  
- opiekuna prawnego reprezentującego rodzinę 


