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1. ORGANIZATOR 
„WODOCIĄGI  PŁOCKIE”  SP.  Z O.O. 
 

2. TEMAT 
„FOTOWIEŻA” – konkurs  fotograficzny  na  ciekawe  pokazanie 
piękna wieży ciśnień /całość, fragment lub szczegół/.    
 

3. ADRESAT 
Konkurs  jest  adresowany do wszystkich zainteresowanych. 
- prace będą  oceniane w dwóch grupach:  
               I - dzieci i młodzież;  II - dorośli 
 

4. TERMINY 
Ogłoszenie  konkursu  31.01.2012r. 
Termin  składania  prac  31.03.2012r. 
Ogłoszenie  wyników   do 28.04.2012r.  na  stronie  organizatora  
www.wodociagi.pl 
 

5. CELE  KONKURSU 
-  rozwijanie  zainteresowań  fotograficznych 
-  uwrażliwienie  na  piękno 
- rozbudzenie wyobraźni 
-  budzenie  wrażliwości  na  sztukę 

6. ZASADY  OGÓLNE 
-  każdy  uczestnik  może  nadesłać  nie  więcej  niż  3  fotografie 
-  zdjęcia  powinny  być  wywołane w  formacie  20 cm  x  30 cm  lub  
większym  i zgrane  na  płytę  CD 
-  prace  nie  mogą  być  oprawione  ani  podklejone  na  kartonie 
- prace mogą być obrobione graficznie 

-  zdjęcie lub zdjęcia należy umieścić w kopercie wraz z kartą 
zgłoszenia, którą można pobrać ze strony Wodociągów Płockich 
www.wodociagi.pl  lub u nauczyciela ogłaszającego konkurs 
-  prace  wraz  z  czytelnie  wypełnioną  kartą  zgłoszenia  muszą  być  
dostarczone  lub  nadesłane  do  31.03.2012r.  na  adres  siedziby  
spółki :  
„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 
ul. A. Gradowskiego 11  
09- 402  Płock   
 ( Sala Obsługi Klienta – parter lub pokój 212 II piętro )  
 

-  najciekawsze  zdjęcia  zostaną  uhonorowane  cennymi  nagrodami  i  
wyróżnieniami 
-  każdy  uczestnik  otrzyma  dyplom  udziału  w  konkursie 
- każdy opiekun pod kierunkiem którego została wykonana praca 
otrzyma pisemne podziękowanie 
-  prace  nie  podlegają  zwrotowi  i  przechodzą  na  własność  
Wodociągów  Płockich  wraz  z  prawami  autorskimi   
- organizatorzy  nie  zwracają  kosztów  poniesionych  przez  
uczestników  w  ramach  wykonania  zadania  konkursowego 
- werdykt  Jury  jest  nieodwołalny 
-  nadesłanie  zdjęcia  wraz  z  wypełnioną  kartą  uczestnictwa  jest  
równoznaczne  z  posiadaniem  przez  uczestnika  praw  autorskich  do  
przesłanych  prac  
- udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku 
(zdjęć), w tym także na stronie internetowej organizatora /  zgodnie  z  
ustawą  z  dnia 29.08.1997r. o Ochronie  Danych  Osobowych ( Dz.U.  
2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm. ) 
-  ostateczna  interpretacja  regulaminu  należy  do  organizatora 
W  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  prosimy  kontaktować  się  
z  koordynatorami  konkursu:   
- Justyną  Piotrowicz    jpiotrowicz@wodociagi.pl.  
- Agnieszką Petrykowską – Chmielewską  apetrykowska@wodociagi.pl  

tel:   24 364 42 07 
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Prosimy  o  wypełnienie  danych  drukowanymi  liter ami. 

 
 
Imię  i  nazwisko …………………………………………………..…..…….………………. 
 
 
e-mail ………………..…………………..……………..……………………………………..…… 

 
 
Data  urodzenia …………………………………………..………… 

 
 
Nazwa,  adres,  e-mail  i  telefon  szkoły / przedszkola – dotyczy placówek 
oświatowych 
 
…………………………………………………………………………………………………….…… 

 
adres,  e-mail  i  telefon  – dotyczy osób  dorosłych 
 
…………...…………………………………………………………………………………………… 

 
 
Imię ,  nazwisko  i  e-mail  opiekuna,  pod  kierunkiem  którego  praca  została  wykonana  – dotyczy 
placówek oświatowych 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Zapoznałem  się  z  Regulaminem  i  akceptuję  podane  warunki  Konkursu  oraz  wyrażam  zgodę  na  
przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  organizatorów  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 
29.08.1997 r. o  Ochronie  Danych  Osobowych ( tekst  pierwotny: Dz. Ust. 1997 r. Nr 133 poz.  883  
tekst  jednolity:  Dz. Ust..  2002 r. Nr101 poz. 926 ). 

 
                                                                

…………………..…………………………………………………………………………………                                                               
    czytelny  podpis,  e-mail 

czytelny  podpis  rodziców lub opiekunów, e-mail- dotyczy osób niepełnoletnich 
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