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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

MIASTA POZNANIA 

„Co zrobić z tym deszczem?” 
 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego pn. „Co zrobić z tym deszczem?” (zwanego dalej: „Konkursem”) 
oraz Administratorem danych jest: 

Aquanet Retencja Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61696), przy ul. Lutyckiej 95, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000895406, NIP: 972-131-56-26, REGON: 

388423056, posiadającą kapitał 
zakładowy w wysokości 701.400,00 zł, 
(„Organizator”). 

2. W ramach Konkursu uczestnicy Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonają prace plastyczne na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie („Regulamin”). 
3. Temat prac plastycznych to: „Co zrobić z tym deszczem?”. Podczas specjalnych zajęć, przeprowadzonych przez 

nauczycieli klas biorących udział w Konkursie, poświęconych małej retencji uczniom zostanie wręczony komiks 
o tej samej tematyce. Bohaterami komiksu są dwie krople wody: Dropek i Dropcia. Opowiadają o zaletach 
i sposobach wykorzystania wody deszczowej. Ostatnia strona komiksu jest stroną konkursową, tzn. 

uczniowie mają narysować dalszą część przygód naszych kropelek, w której przedstawią w jaki sposób jeszcze 
mogą wykorzystać wodę deszczową. 

4. Konkurs rozpoczyna się 22 marca 2023 r. 

5. Termin przesłania do Organizatora prac plastycznych upływa dnia 15 maja 2023 r. O zachowaniu terminu 

decyduje data stempla pocztowego bądź wpływu pracy do Organizatora na adresy podane w § 2 ust. 6. 

6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator oraz Termy Maltańskie. 
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią 

pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym 

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 888 ze zm.). 

8. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.). 

 

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i wykonania pracy plastycznej 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie klas czwartych szkół podstawowych na terenie miasta 

Poznania, w których odbyły się zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 3 („Uczestnicy”). 
2. Konkursowa praca plastyczna może być wykonana przez jednego bądź kilku Uczestników jednak wyłącznie 

uczęszczających do jednej klasy. 

3. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną pracę plastyczną. 
4. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice. 

5. Pracę plastyczną należy wykonać na szablonie stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

6. Gotową pracę plastyczną należy przesłać pocztą na adres Organizatora: ul. Lutycka 95,   60-478 Poznań, bądź jej 
skan w formacie pdf na adres e-mail Organizatora: biuro@aquanet- retencja.pl, z zachowaniem poniższych 
warunków: 

a) do pracy plastycznej należy załączyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 
2 do Regulaminu, na której należy wymienić wszystkich Uczestników oraz prawidłowo wypełnione 
i podpisane oświadczenia, o których mowa w ust. 10 i 11, 

b) pracę plastyczną należy przesłać z zachowaniem terminu przesyłania prac, 

o którym mowa w Regulaminie, 

c) w tytule e-maila ze skanem pracy plastycznej w formacie pdf należy wpisać: 
„Konkurs: Co zrobić z tym deszczem – Nazwa szkoły, klasa”, 
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d) skan oraz wymagane oświadczenia muszą być czytelne oraz muszą pozwalać na ich wielokrotny odczyt. 

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi zezwoleń, o których mowa 

w ust. 10 i 11, na wykorzystanie pracy plastycznej, zgodnie z Regulaminem. 

8. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania pracy plastycznej zezwala Organizatorowi na publiczne udostępnianie 

pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji 
Konkursu, w tym na wszystkie czynności konieczne dla publicznego udostępnienia pracy plastycznej, 

w szczególności: 
a) wprowadzanie pracy plastycznej do komputera, sieci komputerowych, Internetu, 

b) publicznej prezentacji i wyświetlania pracy plastycznej, w tym jej umieszczenie w sieci Internet; 

c) wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

d) przesyłanie pracy plastycznej innym podmiotom współpracującym 

z Organizatorem. 

9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 10, uprawnia także Organizatora do udzielania podmiotom trzecim pozwoleń 
do korzystania z pracy plastycznej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 8 i w załączniku nr 3 do 
Regulaminu. Uczestnik Konkursu zezwala także Organizatorowi nieodpłatnie na ekspozycję przesłanej pracy 
plastycznej podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie przesłanej pracy plastycznej na 

stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora. Wraz z uzyskaniem zezwolenia, o którym 

mowa wyżej, Organizator uzyskuje także bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika pracy 

plastycznej, w tym prawo do rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, 
na polach eksploatacji i na warunkach określonych wyżej, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na tych 

polach eksploatacji i warunkach zezwoleń na rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej 

pracy. 

10. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego 

Uczestnika na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie 

pracy plastycznej w sposób określony w Regulaminie. Zgody te są wyrażane poprzez wypełnienie oświadczeń, 
których wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. W przypadku gdy praca plastyczna jest pracą zbiorową 

wykonaną przez więcej niż jednego z Uczestników pisemna zgoda jest wymagana od rodzica lub opiekuna 

każdego z Uczestników wymienionych na karcie zgłoszenia. 
11. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych 

Uczestnika, jego rodziców lub opiekunów prawnych i wychowawcy klasy zawartych w zgłoszeniu oraz 
w oświadczeniach załączonych do pracy plastycznej. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne 

przekazanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz załączenie do pracy 

plastycznej pisemnego oświadczenia sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu. 

12. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane są wyłącznie do celów 

przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac plastycznych zgodnie z Regulaminem i nie 

będą wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim. Dane osobowe 

wychowawcy klasy pozyskane są wyłącznie w celu kontaktu w sprawie zgłoszenia oraz wyników konkursu. 
Klauzula informacyjna Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego oraz wychowawcy klasy stanowi załącznik 
nr 4 do Regulaminu. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie. 

 

§3 Nagrody i wyniki Konkursu 

 

1. Organizator przewidział następujące nagrody w Konkursie („Nagrody”): 

a) 3-miesięczne karnety wstępu do Term Maltańskich przewidziane dla wszystkich uczniów klasy, do 
której uczęszcza Uczestnik lub Uczestnicy zwycięskiej pracy plastycznej w chwili przesłania karty 

zgłoszenia i pracy plastycznej, 

b) ogród deszczowy na kwotę nieprzekraczającą 10.000,00 zł na terenie szkoły, do której uczęszcza 
Uczestnik lub Uczestnicy zwycięskiej pracy plastycznej w chwili przesłania karty zgłoszenia i pracy 

plastycznej 

2. O wyłonieniu zwycięzcy Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja konkursowa 

(„Komisja”). Skład Komisji ustala Organizator. 

3. Spośród przekazanych prac Komisja wyłoni jedną zwycięską pracę. 
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4. Komisja dokona oceny prac plastycznych w terminie 15 dni od dnia upływu terminu do nadsyłania prac 

plastycznych. 

5. Komisja dokona oceny prac plastycznych zgodnie z następującymi kryteriami: 

a) Kryteria    formalne    –    zgodność    pracy    plastycznej    z    tematem    pracy i Regulaminem, 

wpłynięcie pracy plastycznej w terminie, prawidłowość wypełnienia i kompletność zgłoszenia 

i oświadczeń, którego wzory zawierają załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu; 

b) Kryteria wykonania – oryginalność, pomysłowość, technika wykonania pracy plastycznej. 

6. Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Komisji w zakresie kryteriów 

wykonania i nie będą brały udziału w wyłonieniu zwycięzcy. 
7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 5 czerwca 2023 r. na stronie internetowej Organizatora: 

www.aqaunt-retencja.pl, na fanpage’u Aquanet Retencja: https://www.facebook.com/AquanetRetencja/ oraz 

drogą   mailową   na   wskazany w formularzu adres kontaktowy Wychowawcy. 

8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. Prawo do 

nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. 

9. Komisja ma prawo do przyznania dodatkowych nagród – dla Uczestników Konkursu, którzy przygotowali 

ciekawe i warte wyróżnienia prace plastyczne, lecz nie zostali zwycięzcą Konkursu. 
10. Decyzja Komisji o wyłonieniu zwycięzcy Konkursu oraz przyznaniu nagród jest ostateczna. 

11. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie i na warunkach ustalonych przez Organizatora ze zwycięzcą Konkursu. 

 

§4 Postanowienia końcowe 

 

1. W okresie trwania Konkursu, treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie 

internetowej pod adresem: www.aquanet-retencja.pl/konkurs-co-zrobic-z-tym-deszczem/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, tudzież do wstrzymania lub 

przedłużenia Konkursu bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie przed upływem 
terminu składania prac plastycznych. 

3. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora: www.aquanet-retencja.pl/konkurs-

co-zrobic-z-tym-deszczem/ oraz na fanpage’u Aquanet Retencja: 

https://www.facebook.com/AquanetRetencja/. 

4. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie 

rozstrzyga Organizator. 

5. Dodatkowych informacji na temat Konkursu w imieniu Organizatora udziela Justyna Walczak 

(justyna.walczak@aquanet-retencja.pl). 

6. Przesyłając pracę plastyczną w ramach Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, 

rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. 

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy 

o ochronie danych osobowych. 

8. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki nr 1-4. 

 

http://www.aqaunt-retencja.pl/
http://www.facebook.com/AquanetRetencja/
http://www.facebook.com/AquanetRetencja/


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU



PRACĘ W WERSJI PAPIEROWEJ WYŚLIJĆIE NA ADRES:
 AQUANET RETENCJA SP. Z O.O.

UL. LUTYCKA 95, 60-478 POZNAŃ
MOŻECIE JĄ RÓWNIEŻ ZESKANOWAĆ 

I PRZESŁAĆ NA ADRES E-MAIL: 
BIURO@AQUANET-RETENCJA.PL

W TEMACIE WIADOMOŚCI NALEŻY WPISAĆ: 
KONKURS - CO Z TYM DESZCZEM

- SZKOŁA, KLASA 

ARTYSTA / ARTYŚCI:

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 15 MAJA 2023 ROKU. 
POWODZENIA!

PRZESŁANIE PRACY KONKURSOWEJ JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU
DOSTĘPNEGO PO ZESKANOWANIU KODU QR PO LEWEJ STRONIE LUB POD ADRESEM WWW:

WWW.AQUANET-RETENCJA.PL/KONKURS-CO-ZROBIC-Z-TYM-DESZCZEM/ 

NA WSKAZANY ADRES E-MAIL ZOSTANIE ODESŁANA INFORMACJA ZWROTNA ODNOŚNIE WYNIKÓW KONKURSU.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

KLASA:

SZKOŁA:

WYCHOWAWCA (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL):
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu dla dzieci klas IV szkół podstawowych Miasta Poznania 

„Co zrobić z tym deszczem?” 

 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego 

 
Ja, niżej podpisana/y 

 

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

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym (*niewłaściwe skreślić) Uczestnika  

 

............................................................................................................................... 

(imię i nazwisko Uczestnika – autora/współautora pracy) 

 

który jest autorem/współautorem pracy plastycznej przesłanej w ramach konkursu plastycznego dla dzieci  klas IV szkół 
podstawowych Miasta Poznania „Co z tym deszczem” 

 

Niniejszym oświadczam również, że w imieniu Uczestnika: 

 

1) wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie; 

2) zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go bez zastrzeżeń; 
3) Uczestnik jest autorem/współautorem przesłanej pracy plastycznej i z tego tytułu przysługują mu do niej prawa 

autorskie osobiste i majątkowe 

4) z dniem przesłania niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora pracy 

plastycznej Uczestnika w celach promocyjnych   Konkursu, w zakresie określonym w Regulaminie, tj. m.in. na 

wprowadzanie pracy plastycznej do sieci komputerowych, Internetu, w tym publikowanie jej na stronie internetowej 

i w serwisach społecznościowych Organizatora, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, 
przesyłanie jej innym podmiotom współpracującym z Organizatorem, a także na ewentualną ekspozycję przesłanej 
pracy plastycznej podczas wystawy pokonkursowej. Wraz z uzyskaniem zezwolenia, o którym mowa wyżej, 
Organizator uzyskuje także bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika pracy plastycznej, w tym prawo 

do rozporządzania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach 

określonych w Regulaminie, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji i warunkach 

zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tej pracy. Niniejsza zgoda udzielana jest bezterminowo 

i upoważnia do korzystania z pracy plastycznej na obszarze Polski i wszystkich innych państw świata, a także do 

udzielania sublicencji; 

5) ponoszę odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z przesłanej przez Uczestnika pracy plastycznej 

nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich. 

6) zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (zał. nr 4 do Regulaminu). 

 

 

 

…….………........................................................................ 
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu dla dzieci klas IV szkół podstawowych Miasta Poznania 
„Co zrobić tym deszczem?” 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych 
 

 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), 

zwanego dalej „RODO”, Organizator informuje, że: 
 

1) administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu dla dzieci klas IV szkół podstawowych Miasta Poznania 

„Co z tym deszczem”, jego rodzica lub opiekuna prawnego oraz wychowawcy klasy, pozyskanych za pomocą formularza 

rejestracyjnego, jest Organizator Konkursu, czyli Aquanet Retencja sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61696), przy ul. 
Lutyckiej 95, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000895406, NIP: 972-131-56-26, 

REGON: 388423056, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 701.400,00 zł; 

2) kontakt z Inspektorem ochrony danych Panem Jakubem Wietrzyńskim jest możliwy poprzez adres e-mail: 

iod@aquanet-retencja.pl; 

3) dane osobowe Uczestnika oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

i rozstrzygnięcia konkursu dla dzieci klas IV szkół podstawowych Miasta Poznania „Co z tym deszczem”, przetwarzanie 

odbywa się w związku z zaakceptowanym Regulaminem konkursu plastycznego dla dzieci klas IV szkół podstawowych 

miasta Poznania „Co z tym deszczem?” (art.6 ust.1 lit. b RODO); 

4) dane osobowe wychowawcy klasy przetwarzane będą w celu kontaktu w sprawie zgłoszenia oraz wyników konkursu, 

przetwarzanie odbywa się w związku z zaakceptowanym Regulaminem konkursu plastycznego dla dzieci klas IV szkół 
podstawowych miasta Poznania „Co z tym deszczem?” (art.6 ust.1 lit. b RODO); 

5) podanie danych osobowych Uczestnika, jego rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowawcy klasy jest dobrowolne, 

ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie; 

6) dane osobowe Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego oraz wychowawcy klasy przetwarzane będą przez 

okres trwania Konkursu do czasu ogłoszenia wyników, a następnie przez okres ochrony przed ewentualnymi 

roszczeniami, to jest nie dłużej niż 6 lat od zakończenia Konkursu; 

7) dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT oraz mogą być także 

opublikowane na stronie internetowej www.aquanet-retencja.pl i profilu na portalu społecznościowym 

www.facebook.com/AquanetRetencja/; 

8) dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika oraz wychowawcy klasy mogą zostać udostępnione 

podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

9) dane osobowe Uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego oraz wychowawcy klasy, nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej; 

10) w zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi Uczestnik, rodzic lub opiekun prawny oraz 

wychowawca klasy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

11) Uczestnik, rodzic lub opiekun prawny oraz wychowawca klasy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

12) dane osobowe Uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego oraz wychowawcy klasy, nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
 

http://www.aquanet-retencja.pl/
http://www.facebook.com/AquanetRetencja/%3B

