
 

 

W związku z przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków wraz z 

przepompownią centralną oraz zbliżającym się 19 listopada Światowym Dniem 

Toalet  

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” sp. z o. o.  

oraz  

Bialskopodlaska Fundacja Ekologiczna w Białej Podlaskiej  

serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym: 

TOALETA TO NIE KOSZ NA ŚMIECI 
Regulamin 

 

1. Organizatorami konkursu są Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” 

sp. z o. o. oraz Bialskopodlaska Fundacja Ekologiczna ul. Narutowicza 35A  

w Białej Podlaskiej.   

2. Konkurs organizowany jest w ramach promocji selektywnej zbiórki odpadów.  

3. Temat konkursu: Toaleta to nie kosz na śmieci.  

4. Należy wykonać plakat, ulotkę informacyjną z wykorzystaniem elementów 3D 

dlaczego nie należy wyrzucać odpadów do toalety. 

5. Celem konkursu jest szerzenie postaw proekologicznych wśród dzieci.  

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką.   

7. Do konkursu uczestnik może złożyć jedną pracę. 

8. Praca powinna zawierać na odwrocie:  

a)imię i nazwisko autora plakatu,  

b)nazwa szkoły,  

c)klasa. 

9. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów.  

10. Prace nie będą zwracane – pozostaną do dyspozycji BWiK „WOD-KAN” sp. z o. o. 

oraz Fundacji. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych. 

12. Praca będzie oceniana pod względem:  

a) pomysłowości, 

b) estetyki, 

c)oryginalności.  

13. Komisja wyłoni i nagrodzi trzy najlepsze prace w klasach V szkoły podstawowej. 

14. Klasa zwycięscy będzie mieć możliwość zwiedzieć zakład oczyszczania ścieków oraz 

otrzyma wejściówkę na lekcję plenerową w TOEE. 

15. Konkurs plastyczny trwa do 16.11.2022r. Jest to ostateczny termin.   



16. Prace powinny być złożone przez jednego reprezentanta szkoły po wcześniejszym 

kontakcie telefonicznym pod numerem 885 886 043 do siedziby Bialskich 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” ul. Narutowicza 35A.   

17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 18.11.2022r. na profilu facebook BWiK 

„WOD-KAN”.  

18. Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu. 

 

Oświadczenie  

 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie plastycznym  TOALETA TO NIE KOSZ NA ŚMIECI 

organizowanym przez Bialskie Wodociągi i Kanalizacja  „WOD-KAN” sp. z o. o. oraz 

Bialskopodlaską Fundację Ekologiczną w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A mojego dziecka: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych 

mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu plastycznego zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

1. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, 

nazwa szkoły, klasa) oraz wizerunku ( zdjęcia ) na profilu facebook BWiK „WOD-KAN” w 

ramach informacji o wyniku konkursu. 

2. Wyrażam zgodę na wystawę pracy plastycznej uczestnika konkursu w ośrodku 

edukacyjnym mieszczącym się w BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. 

3. Nadesłane prace nie będą zwracane – pozostaną do dyspozycji BWiK „WOD-KAN” sp. z o. 

o. oraz Bialskopodlaską Fundację Ekologiczną. 

4. Administratorem danych mojego dziecka i moich są Bialskie Wodociągi i Kanalizacja  

„WOD-KAN” sp. z o. o. oraz Bialskopodlaska Fundacja Ekologiczna ul. Narutowicza 35A 

w Białej Podlaskiej. 

5. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  

konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 

Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 

realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania oraz przez okres wynikający z 

przepisów prawa. 

6. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy 

czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie. Udzieloną zgodę można w każdej chwili 

wycofać. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w 

regulaminie Konkursu 

 

……………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)  

 
 
 
 

 


