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R E G U L A M I N 

Konkursu „Gazety Wyborczej” i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji  w m.st. Warszawie S.A. pod nazwą „Podróże kropelki wody” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Podróże kropelki wody” (dalej: „Konkurs”) jest Agora 

S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców KRS, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy KRS, pod nr KRS 59944; kapitał zakładowy 47.665.426,00 PLN - 

wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, ( dalej: „Organizator”). 

2. Fundatorem nagród w Konkursie (wycieczki rodziców z dzieckiem do Stacji 

Uzdatniania Wody „Filtry” połączonej z zajęciami edukacyjnymi dla dziecka) jest 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., 

plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, NIP: 525-000-56-62 (dalej: "Partner"). 

3. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być osoby pełnoletnie, rodzice z 

dziećmi, zamieszkałe w Polsce, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Partnera ani ich 

małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.  

4. Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę w Konkursie jest 

akceptacja niniejszego Regulaminu i przestrzeganie przez Uczestnika zasad 

określonych w Regulaminie.  

 

§ 2. 

Zgłoszenie udziału, warunki udziału i przebieg Konkursu 

 

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 9 do 31 października 2017 r.  

3. Praca konkursowa polega na napisaniu i zgłoszeniu wierszyka o maksymalnej liczbie 

słów: 50 na temat: Warszawska kranówka i przesłanie go na adres mailowy: 

warszawskakranowka@agora.pl. Wierszyk może być autorstwa zarówno rodzica jak i 

dziecka, może być też napisany przez więcej niż jedną osobę, przy czym 

zgłoszonych autorów nie może być więcej niż dwóch (rodzic i dziecko).  

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na łamach Stołecznej „Gazety Wyborczej” 

(„Gazeta Wyborcza” dziennik o zasięgu ogólnopolskim wydawany przez 
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Organizatora) oraz na stronach serwisu Warszawa.wyborcza.pl prowadzonego przez 

Organizatora pod adresem URL: http://warszawa.wyborcza.pl/ zwanego dalej 

„Serwisem”, przy czym zgłoszenia będą zbierane za pośrednictwem maila: 

warszawskakranowka@agora.pl 

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać zgłoszenia mailowego (przesłać pracę 

konkursową), w terminie od 9 do 22 października 2017r., za pośrednictwem maila: 

warszawskakranowka@agora.pl 

6. Zgłoszenie do Konkursu staje się skuteczne, z chwilą przesłania maila wskazanego w 

pkt. 5 powyżej. 

7. Uczestnik może zgłosić tylko taką Pracę konkursową, która: 

a) nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w 

szczególności - autorem Pracy Konkursowej jest Uczestnik i jedna inna osoba 

będąca dzieckiem (Autorzy) a Autorzy nie wykorzystali w pracy konkursowej 

cudzych (w tym pochodzących z Internetu lub aplikacji cyfrowych) tekstów, 

rysunków, marek, logo, zdjęć, filmów, nagrań, danych itp., ani ich fragmentów, 

b)  nie zawiera treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w 

czyjekolwiek dobre imię; 

c) nie zawiera treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie 

lub dręczenie zwierząt; 

d) Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z dobrymi 

obyczajami, np. obscenicznych, godzących w uczucia religijne; Praca 

konkursowa nie może zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu. 

e) nie promuje innych podmiotów niż Organizator i Partner ani ich działań bądź 

produktów. 

8. Każdy z Uczestników może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. Jeden Uczestnik 

może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.  

 
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców, nagrody, wyróżnienia 

 
1. Zwycięzcy Uczestnicy w Konkursie zostaną wybrani tylko spośród Uczestników, 

którzy spełniają wszystkie warunki wymienione § 1 - § 3 Regulaminu. 

2. Komisja konkursowa („Komisja”) złożona z przedstawicieli Organizatora wybierze 20 

(dwudziestu) Zwycięzców Konkursu. Wyłaniając zwycięzców w Konkursie Komisja 

konkursowa będzie wybierała Prace konkursowe, wyróżniające się w ocenie Komisji 

najwyższymi walorami artystycznymi. 

3. Komisja konkursowa ogłosi na stronie internetowej Serwisu wyniki Konkursu do dnia 

31 października 2017r. 
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4. Zwycięzcy Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej na adres e-mail 

podany w mailu konkursowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników 

Konkursu. W wiadomości e-mail zwycięzca zostanie poproszony o podanie informacji 

potrzebnych do realizacji nagrody, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, kontaktowy numer 

telefonu a także o złożenie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich do pracy 

konkursowej o treści załącznika do niniejszego Regulaminu. 

5. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest nagroda składająca się z wycieczki dla Autorów 

albo dla Autora (jeżeli praca konkursowa wykonana jest przez jednego autora) i 

jednej osoby towarzyszącej do Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” połączonej z 

zajęciami edukacyjnymi dla dzieci. Łączna ilość nagród tej samej wartości 20. 

6. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 

możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę. 

Uczestnik nie może przenieść na inną osobę prawa do odbioru nagrody. 

7. W skład nagrody nie wchodzi pokrycie lub zwrot kosztów dojazdu do Warszawy na 

wycieczkę i warsztaty, która zostanie zorganizowana 18 listopada 2017 (w sobotę). 

Dokładna godzina zwiedzania zostanie podana bezpośrednio Zwycięzcom. 

 
§ 5. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem do 

Organizatora, na adres e-mail: warszawskakranowka@agora.pl lub przesłać pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio na adres Organizatora 

(Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) z dopiskiem: Konkurs: „Podróże 

kropelki wody”, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzców.  

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14-stu dni od daty 

otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na 

adres/adres e-mail nadawcy lub inny wskazany w reklamacji, jako adres do doręczeń. 

3. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Uczestników do dochodzenia 

roszczeń po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania 

reklamacji w tym postępowaniu. 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych 
 

1. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz. U. z Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest 

Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w 
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celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, 

odbioru i rozliczenia nagród. 

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 1, obejmuje także podanie do 

publicznej wiadomości w informacjach o wynikach Konkursu imienia i nazwiska 

uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie: 

- w zakresie wymaganym w zgłoszeniu uniemożliwia udział w Konkursie, 

- w pozostałym zakresie – uniemożliwia uzyskanie nagrody lub wyróżnienia. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 
Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu pod adresem: Warszawa.wyborcza.pl oraz do 

wglądu w siedzibie Organizatora. 
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Załącznik do Regulaminu Konkursu „Gazety Wyborczej” i Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. pod nazwą „Podróże kropelki wody” 
 
Ja, __________________ niżej podpisany, działając również w imieniu małoletniego 
______________________ oświadczam, że w związku z przyznaniem mi nagrody w 
Konkursie „Gazety Wyborczej” i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
m.st. Warszawie S.A. pod nazwą „Podróże kropelki wody” niniejszym przenoszę na rzecz 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w zamian za 
tę nagrodę autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej pt.: 
_________________ na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku znanym obecnie, w tym utrwalanie na dyskach 

komputerowych, DVD/CD oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego; 

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką znaną obecnie, wykonywanie nieograniczonej 
liczby kopii; 

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, w nieograniczonej ilości 
i z użyciem nieograniczonej liczby dowolnych urządzeń oraz w dowolnych miejscach; 

4) wprowadzanie do pamięci komputera w nieograniczonej ilości; 
5) wielokrotne wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych 

samodzielnie lub wspólnie z utworami innych podmiotów; 
6) wielokrotne wykorzystywanie w mediach tradycyjnych i elektronicznych; 
7) wielokrotne wykorzystywanie przy organizacji spotkań biznesowych oraz konferencji 

prasowych; 
8) użyczenie, najem nośników, na których utrwalono utwory; 
9) przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek technik 

(pliki elektroniczne powinny być w wersji otwartej, edytowalnej, niezabezpieczonej); 
10) wykorzystywanie w Internecie (w tym udostępnianie w Internecie oraz w ramach usług 

telekomunikacyjnych, poprzez bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w 
jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu); 

11) wykorzystywanie w intranecie Zamawiającego; 
12) wykorzystywanie w utworach multimedialnych; 
13) wprowadzanie skrótów, wykorzystywanie fragmentów utworów; 
14) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym; 
15) publikowanie w całości lub w części.  
- w ramach publikacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. 
Warszawie S.A. wydawanych drukiem, umieszczanych w Internecie, sieciach 
komputerowych jak i na elektronicznych nośnikach informacji, w tym w formie dźwiękowej.  
 
Jednocześnie zezwalam na wielokrotną publikację pracy konkursowej przez Agora S.A. na 
łamach Gazety Wyborczej oraz w serwisie warszawa.wyborcza.pl a także w serwisach 
społecznościowych warszawskiego wydania Gazety Wyborczej.  
 
Zezwalam jednocześnie na rozpowszechnianie pracy konkursowej na wyżej wymienionych 
polach eksploatacji w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami 
innych osób, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 
modyfikacjach. 
 
Praca konkursowa rozpowszechniana na podstawie niniejszego oświadczenia będzie 
oznaczona przynajmniej imieniem i nazwiskiem autora (autorów). Możliwe jest również 
podawanie miejscowości zamieszkania autora (autorów).  
 
 


