
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Woda w moim życiu” 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Woda w moim życiu” zwanego dalej „Konkursem” jest:  

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole. 

2. Cele Konkursu: a) promowanie postaw proekologicznych, b) zwrócenie uwagi na ważną rolę jaką w 

życiu odgrywa woda, c) zachęcenie do picia wody kranowej. 

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane dowolnym aparatem, przesłane w formie cyfrowej 

na adres e-mail marketing@wikopole.com.pl.  

4. Tematem Konkursu jest rola wody w życiu każdego człowieka. Konkurs organizowany jest z okazji 

Światowego Dnia Wody 2021 r.  

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej wikopole.com.pl. 

6. Pracownicy WiK nie mogą brać udziału w Konkursie. 

PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie.  

3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się 

prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

4. Terminarz: 

• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 15-22.03.2021 r. 

• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 23-24.03.2021 r. 

• kontakt z autorami nagrodzonych zdjęć i odbiór nagród – 25.03.-09.04.2021 r.  

5. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: marketing@wikopole.pl z dopiskiem 

„Konkurs Foto” w tytule wiadomości. W treści maila należy wpisać swój numer telefonu, imię i 

nazwisko – w celu identyfikacji uczestnika przy odbiorze nagrody i w razie ewentualnej próby 

kontaktu z uczestnikiem.  

Przysłanie e-maila o zgłoszeniu udziału w konkursie na adres marketing@wikopole.pl jest 

jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody, na przetwarzanie danych osobowych w celu 

uczestnictwa w organizowanym przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu konkursie z okazji 

Światowego Dnia Wody 2021 r. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 

wyżej wymogów lub prac zawierających treści obraźliwe, wulgarne itp.  

7. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię 

zobowiązany jest do dołączenia oświadczenia:  

„Jako autor zdjęcia wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku 

niezidentyfikowanej osoby znajdującej się na zdjęciu”. 

8. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela 

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w 

art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów 



przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 

regulaminu. 

JURY 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

NAGRODY 

1. Nagrodzonych zostanie 100 wybranych przez jury zdjęć. Przy wyborze brane pod uwagę będą 

następujące kryteria: kreatywność, zgodność z tematem. Wybrane prace zostaną nagrodzone 

pojedynczym biletem do zoo (normalnym) oraz zestawem upominków-niespodzianek.  

2. Nagrody będzie można odebrać w Biurze Obsługi Klienta WiK Opole przy ulicy Oleskiej 64 (wejście 

od ulicy Rataja). Przy odbiorze nagrody uczestnik musi podać numer telefonu, aby zweryfikować 

tożsamość.  

3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.  

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o sposobie odbioru nagrody drogą poczty 

elektronicznej (w odpowiedzi zwrotnej do przesłanego zgłoszenia). 

6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do potwierdzenia odbioru nagrody. 

7. Nagrody nieodebrane do 2 kwietnia 2021 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.wikopole.com.pl. 

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: a) jest autorem 

załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych 

fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są 

obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie 

www.wikopole.com.pl w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, d) wyraża jednoznaczną 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-

mail przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 64. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie 

prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych 

prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 



administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 

przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania 

reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 roku. 

9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 


