
 
Regulamin konkursu organizowanego przez  Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach pt. „Nasze śląskie morze”- 
historia, teraźniejszość i przyszłość.  
 
Rozdział I  
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1.Celem konkursu jest:  popularyzacja wśród mieszkańców regionu  historii i współczesnej 
roli zbiornika goczałkowickiego, zapoznanie samorządowców z  funkcjami zbiornika i jego 
znaczenia dla systemu zaopatrzenia w wodę oraz roli Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów SA w jego nowoczesnym zarządzaniu, a także poznanie roli Spółki  jako 
strażnika bezpieczeństwa dostaw wysokiej jakości wody dla mieszkańców województwa oraz 
sprawnego administratora w sytuacjach powodziowych 

2.  Konkurs adresowany jest do  przedstawicieli samorządów lokalnych, członków Rad 
Miejskich  pracowników Urzędów Gmin i Starostw powiatów woj. śląskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem miejscowości znajdujących się na terenach określanych jako region wodny 
Małej Wisły, działaczy społecznych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz klubów 
ekologicznych działających w województwie śląskim, dziennikarzy  mediów lokalnych  
i internetowych.  
 
3. Organizatorem konkursu jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, zwane dalej 
„Organizatorem”.  
 
4. Konkurs trwa od 15 lipca 2014 do 15 sierpnia 2014r.  
 
5. Nagrody przyznaje  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA  na wniosek Jury 
konkursu.  
 
 
Rozdział II  
 
FORMA PRAC KONKURSOWYCH  
 
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja multimedialnej prezentacji w postaciach: spotu 

promocyjnego, filmu internetowego ( czas nie przekraczający 2 minut, rozdzielczość nie 
większa niż 480 p.), prezentacji komputerowej ( format ppt(wersja MS Office 2007, 
maksymalnie 20 slajdów) lub innej formy krótkiej wypowiedzi, w dowolnej technice, 
zarejestrowanej i dostarczonej na nośniku elektronicznym. 
 

2. Praca konkursowa musi być tematycznie związana z  funkcjonowaniem zbiornika  
w Goczałkowicach i jego roli w systemie zaopatrzenia w wodę mieszkańców regionu oraz 
zadań zapory  goczałkowickiej w systemie ochrony przeciwpowodziowej.  
 

3. Prace niespełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie będą brały    
udziału w konkursie.  



 
 
 Rozdział III  
 
 WARUNKI UDZIAŁU I PRZEBIEG KONKURSU  
 
1. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów SA www.gpw.katowice.pl 
 
2. Prace konkursowe należy składać, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

nadsyłającego) do 18 sierpnia 2014r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu) na adres: 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, 40-026  Katowice, ul. Wojewódzka 19                             
z dopiskiem „Nasze śląskie morze” lub e-mailem na adres:  konkurs@gpw.katowice.pl  

 
3. Każda praca musi być podpisana przez autora (imię i nazwisko autora). Do pracy należy 
      dołączyć zgłoszenie zawierające dane adresowe (wg załączonego wzoru).  
 
4. Praca może być wykonana indywidualnie lub zespołowo. 
 
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie 

opublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na 
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym.    

 
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

wykorzystania prac w drukach publikacji, do używania w internecie oraz umieszczania na 
innych nośnikach elektronicznych, a także do publicznego ich wykorzystania przez 
Organizatora.  

 

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora tj. Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny. 

 
 
 Rozdział IV  
  
 OCENA PRAC  
 
1.Komisja Konkursowa (Jury konkursu), oceniająca zgłoszone prace, zostanie utworzona 
przez przedstawicieli Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA. Skład Komisji 
Konkursowej do oceny nadesłanych prac powołuje Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów SA. Komisja może w swojej pracy korzystać z opinii ekspertów z zakresu 
przedmiotu konkursu. 
 

 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów:  
a) trafność doboru tematu pracy,  
b) pomysłowość,  



c) walory artystyczne,  
d) treść.  
 
3.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2014 roku.  

 
4. Decyzje Komisji w sprawie przyznania nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich 
prawo odwołania.  
 
5. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni o wynikach konkursu 
listownie bądź drogą elektroniczną.  
 
6. Miejsce i czas rozdania nagród zostaną opublikowane na stronie internetowej 
www.gpw.katowice.pl  
 
 
 Rozdział V  
 
NAGRODY I WYRÓ ŻNIENIA  
 
1. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów.  
 
2. Komisja Konkursowa przedkłada propozycje rozstrzygnięcia konkursu do decyzji 

Zarządu GPW,  który  przyzna nagrody rzeczowe:  
 

• I miejsce: laptop 
• II miejsce: multimedialny rzutnik wraz z ekranem 
• III miejsce:  cyfrowy aparat fotograficzny 

 
3. Komisja Konkursowa ma prawo zmienić podział nagród w zależności od poziomu i liczby 

prac nadesłanych na konkurs oraz przyznać wyróżnienia.  
 
 
 Rozdział VI  
 
 POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  
 
 
1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

  
2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie konkursu oraz kwestie sporne rozstrzygnie 

Komisja Konkursowa. 
  

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac 
w czasie transportu. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do Konkursu. 
  

4. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach.  
 



5. Do publicznej wiadomości zostaną podane dane osobowe autorów nagrodzonych prac. 
  

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz.833 z późn. zm.).  
 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu 
konkursu.  
 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu.  
 

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
prawa  polskiego.  
 

 


