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                                                                                               Jelenia Góra, 16-02-2023 
 

 
 

Regulamin konkursu „Woda, nasze największe Dobro” 
 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. Zadanie Konkursowe:  

Aby wziąć udział w konkursie należy nakręcić i umieścić na Facebooku (można także na 
Instagramie i Tik Toku) rolkę z zabawnym i pozytywnym przesłaniem dotyczącym 
wybranego tematu: oszczędzania wody, korzystania z Wodniczków, nietraktowania toalety 
jako  śmietnika, ekologicznego korzystania z wody. W rolce musi paść słowo (lub napis) 
„Wodnik” oraz „Jelenia Góra”. 

2. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem portalu Jelonka.pl, na którym zostanie 
umieszczone zadanie konkursowe. 
 

3. Uczestnicy konkursu powinni zgłosić swoją rolkę poprzez wysłanie email`a na 
konkurs.wodnik@gmail.com.  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko (imiona i 
nazwiska) twórcy rolki oraz klasę i nazwę szkoły, do której uczęszcza. 
 

4. Uczestnik konkursu lub zespół startujący w konkursie mogą zgłosić dowolną liczbę rolek, 
których lajki jednak nie będą się sumować.  

 
§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu “Woda, nasze największe Dobro” (dalej: “Konkurs”) i fundatorem 
nagród w Konkursie jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” sp. o.o., z 
siedzibą w Jeleniej Górze 58-560, plac Piastowski 21, NIP 611-020-41-61, REGON 
230179280, (dalej: „Organizator”).  
 

2. Konkurs realizowany jest we współpracy z portalem Jelonka.com. 
 

3. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym 
loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji 
określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847).  
 

4. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu, w zgodzie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

5. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj nagrody i sposób jej uzyskania 
przez uczestników.  
 

6. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej. 
 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  
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8. Celem konkursu jest promocja ekologicznego korzystania z wody, oszczędzanie zasobów 
wodnych, retencja deszczówki oraz propagowanie wyrzucania resztek domowych odpadów 
do kosza na śmieci, a nie do toalety. 
 

9. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych, którzy uczą 
się w  Jeleniej Górze. 
 

10. W konkursie można brać udział indywidualnie lub zespołowo.  

 
 
 

§ 2. 
CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs rozpocznie się w dniu  zamieszczenia go na portalu Jelonka,com ale nie póżniej niż 
25 lutego, a zakończy w dniu 01.06.2023 r. o godz. 12:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) 
a jego rozstrzygnięcie nastąpi 1 czerwca - w Dzień Dziecka.  

§ 3. 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą brać uczniowie szkół podstawowych, średnich i wyższych, którzy uczą 
się w Jelenia Górze. 

2. W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub też grupowo jako zespół. 

 

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu  
(w zakresie, w jakim zgoda ta jest wymagana przepisami prawa) i w celu przekazania 
nagrody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie.  

 

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie 
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.  

 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele 
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 
prowadzeniu Konkursu 

 

6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 
Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”), jest związana warunkami 
Regulaminu. 
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§ 4. 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY 
1. Zwycięży ta rolka, która 1 czerwca będzie miała największą liczbę lajków na FB.  

 
2. Organizator  ustanawia następujące nagrody dla twórców rolek: 

 
 I miejsce -  800 zł i tablet 
 II miejsce – 600 zł i tablet 
 III miejsce –400 zł i tablet 

 
3. 50 kolejnych uczestników konkursu zostanie obdarowanych gadżetami promującymi ideę 

konkursu. 
 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na ich równowartość pieniężną. Nie jest 
możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie równowartości 
Nagrody, jak również rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest 
równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z 
Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.  
 

5. Wartość Nagrody, która nie będzie objęta zwolnieniem podatkowym zgodnie z art. 21 ust.  
1 pkt. 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostanie powiększona  
o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości należnego podatku dochodowego 
obliczonego na podstawie wartości brutto Nagrody. Kwota pieniężna nie zostanie wypłacona 
Zwycięzcy, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach,  
o czym Uczestnik biorący udział w Konkursie zostaje niniejszym powiadomiony i przyjmuje 
do wiadomości. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. 

 
 

§ 5. 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a także 
pozbawienia prawa do Nagrody, Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, 
dobrymi obyczajami lub Regulaminem. 
 

2. Wszystkie Zadania Konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające 
prawa autorskie, zawierające treści:, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, 
zawierające treści reklamowe innych podmiotów niż Organizator, naruszające powszechnie 
akceptowane zasady moralności, naruszające godność́ osobistą, zawierające nawiązania do 
symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, naruszające zasady współżycia społecznego, 
a także takie, które nie zawierają̨ wymagań́ stawianych przez Regulamin, nie będą brane 
pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.  
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§ 6. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W wypadku, gdy Zadanie Konkursowe spełniać będzie kryteria utworu w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”), wówczas 
przesyłając Utwór Uczestnik potwierdza, że: a. zgłoszony przez niego Utwór jest oryginalny, 
b. jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczości; c. przysługują mu autorskie prawa 
majątkowe i osobiste do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób 
ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z 
Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym 
w Regulaminie, nie będzie naruszało praw osób trzecich, a w tym: że jeśli Zadanie 
Konkursowe zawiera wizerunki osób trzecich, osoby te wyraziły zgodę na utrwalenie ich 
wizerunku i jego eksploatację na zasadach przewidzianych Regulaminem.  
 
 

2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację Zadania Konkursowego na kanałach 
Social Media Organizatora w celu informowania o rozstrzygnięciu Konkursu. 
 
 

 
§ 7. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Dane osobowe Uczestników, w szczególności imię, nazwisko, nazwa profilu oraz adres do 
korespondencji Zwycięzców (dalej „Dane Osobowe”), są przetwarzane zgodnie  
z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).  
 

2. Organizator będzie przechowywał Dane Osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w tym zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 

3. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator. Administrator wyznaczył inspektora 
ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może się̨ skontaktować́ poprzez e-mail: 
iod@wodnik.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.  
 

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że został przez Organizatora 
poinformowany o tym, że:  
 
a) Organizator jest administratorem Danych Osobowych,  
b) Organizator przetwarza dane na podstawie: (i) art. 6 ust.1 lit. f RODO, przy czym poprzez 
prawnie usprawiedliwiony interes rozumie się konieczność posługiwania się przez 
Organizatora Danymi Osobowymi w celu prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia 
Konkursu, w tym wręczenia Nagród oraz rozpatrzenia reklamacji; (ii) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami 
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prawa poprzez wykonanie obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych 
obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z 
organizacją Konkursu,  
c) Dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji Konkursu, w tym wręczenia Nagród,  
d) Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji celów 
określonych w powyższym ustępie lit. b. Po tym czasie Dane Osobowe Uczestników zostaną 
usunięte, z zastrzeżeniem wykorzystania Danych Osobowych w związku z korzystaniem 
Zadań Konkursowych w ramach licencji,  
e) Dane Osobowe mogą zostać udostępnione bądź powierzone, na podstawie odrębnych 
uzgodnień, dostawcom usług hostingowych lub marketingowych, dostawcom narzędzi 
wspierających obsługę Konkursu, dostawców systemów księgowych, podmiotom, które wraz 
z Organizatorem realizują Konkurs, dostawcom usług wspierających działania marketingowe 
Organizatora, dostawcom mediów społecznościowych, z których korzysta Organizator,  
a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji 
administracyjnej lub orzeczenia sądowego),  
f) Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym Uczestnik może zgłaszać na adres: iod@wodnik.net.pl,  
g) Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,  
h) podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji 
Konkursu,  
i) w przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, 
Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem mailowo pod adresem: 
iod@wodnik.net.pl.  
 

 
 

§ 8. 
REKLAMACJE 

 
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania 

Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia 
Konkursu. 
 

2. Reklamacje należy zgłaszać l w formie elektronicznej na adres sekretariat@wodnik.net.pl  
z dopiskiem „konkurs” - Reklamacja”.  
 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
reklamacji. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną 
lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.  
 

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis 
przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.  
 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 
6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do 
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 
postępowania sądowego.  
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§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez portal Jelonka.com 

 
2. W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

 
3.  Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych  

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 
postanowienia Regulaminu.  


