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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PRZYGOTOWANIE PRACY ZWIĄZANEJ 
Z TEMATYKĄ PROEKOLOGICZNĄ PT. 

„Kanalizacyjny detektyw na 
tropie" 

Unia Europejska i „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w trosce o środowisko 
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„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
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Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Kanalizacyjny 
detektyw na tropie” przeprowadzany dla uczniów szkół podstawowych w Płocku, zwany dalej 
Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu są „Wodociągi Płockie” Sp. z.o.o. KRS 0000040316, zwany dalej 
Organizatorem. 
3. Adres Organizatora: 

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 
09-402 Płock, ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, tel.: (+48) 24 364 42 00 

 
4. Konkurs jest organizowany na terenie miasta Płocka. 
5. Przystąpienie do uczestnictwa w konkursie stanowić będzie jednocześnie akceptację przez 

uczestników jego warunków, określonych w niniejszym Regulaminie. 
6. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat Konkursu są: 

 
Ewa Dobrzeniecka   
edobrzniecka@wodociagi.pl 
Telefon: (48) 24 364 42 35      
                                  
Magdalena Wierzchowska 
mwierzchowska@wodociagi.pl 
Telefon: (+48) 24 364 42 00 
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Uczestnicy 

§ 2 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI), którzy 
uczęszczają do szkół na terenie miasta Płock. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
3. W Konkursie może wziąć udział każdy zainteresowany uczeń akceptujący warunki Konkursu. 

W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest akceptacja Regulaminu przez 
rodzica/prawnego opiekuna. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie 
rodziny. 

 

Cele Konkursu 

§ 3 

 

Celami Konkursu są: 
 
1) promowanie dobrych nawyków związanych z korzystaniem z urządzeń sanitarnych, 
2) poszerzenie wiedzy w zakresie procesów i etapów oczyszczania ścieków, 
3) podniesienie świadomości dzieci i młodzieży, dotyczącej znaczenia wody w codziennym 

życiu człowieka, 
4) promowanie projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

miasta Płocka, etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

5) kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci 
i młodzieży, 

6) zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zmiany, jakie zaszły w ich otoczeniu od czasu 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

 
Przedmiot Konkursu 

§ 4 

 
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (zwanej dalej Pracą) związanej z 

celami konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem: 

1) sieci kanalizacyjnej - wizualizacja, sedes to nie kosz na śmieci, jak rozważnie korzystać z całej 

infrastruktury kanalizacyjnej, 

2) inwestycji realizowanych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o. i dofinansowanych z 
funduszy   europejskich, 

3) zobrazowania tematyki z zakresu kanalizacji sanitarnej, która podejmuje odpowiedź na 
pytanie, w jaki sposób kanalizacja chroni przyrodę, 

4) co dzieje się w podziemnym świecie sieci kanalizacyjnej, 
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5) promowania wizerunku „Wodociągów Płockich” Sp. z o. o. jako przedsiębiorstwa 
wodociągowo — kanalizacyjnego, korzystającego z środków unijnych i realizujących 
projekty dofinansowane przez Unię Europejską. 
 

Tryb zgłaszania prac 

§ 5 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie przez szkołę pracy związanej z tematyką 

proekologiczną pt. „Kanalizacyjny detektyw na tropie” do dn. 10.11.2021 r. do godz. 14:59. na 

adres: „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 – 402 Płock, z 

dopiskiem „Kanalizacyjny detektyw na tropie”, wraz z następującymi materiałami: 

1) Praca plastyczna płaska (format 2D), wykonana indywidualnie przez jednego uczestnika, 
ręcznie, na papierze w formacie nie mniejszym niż 210x297 mm (A4) lub nie większym niż 
297x420 mm (A3). Technika wykonania pracy jest dowolna. 

2) Formularz zgłoszeniowy do konkursu, podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna w 
przypadku osoby niepełnoletniej. Formularz zgłoszenia dostępny jest w formie 
elektronicznej na stronie internetowej „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. 
www.wodociagi.pl. Formularz zgłoszeniowy stanowi integralną część niniejszego 
Regulaminu. 

3) Deklaracja wypełniona i podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego. Deklaracja jest 
dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej „Wodociągów Płockich”  
Sp. z o.o. www.wodociagi.pl. Wzór deklaracji stanowi integralną część niniejszego 
Regulaminu. 

4) Termin uważa się za dotrzymany, jeśli przesyłka zawierająca pracę plastyczną, Formularz 
zgłoszeniowy oraz Deklarację zostanie nadana przesyłką pocztową lub kurierem pod wyżej 
wskazany adres do dnia 10.11.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wszelkie 
prace po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

5) Pracę plastyczną można złożyć indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły. Z każdej szkoły 
podstawowej może być zgłoszona nieograniczona liczba uczestników. Przez zgłoszenie 
udziału w konkursie rozumie się dostarczenie materiałów wymienionych w §5 ust. 1 we 
wskazanym terminie. 

 

Ocena zgłoszonych propozycji 
§ 6 

 
1. Zgłoszone przez Uczestników prace plastyczne pt. „Kanalizacyjny detektyw na tropie” będą 

oceniane przez czteroosobową Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora. 

2. Prace plastyczne pt. „Kanalizacyjny detektyw na tropie” będą oceniane pod względem: 
1) Skuteczności i oryginalności przekazu, 
2) poziomu artystycznego wykonanej pracy, 
3) oryginalności, pomysłowości, pracochłonności, estetyki wykonanej pracy, 
4) spójności z wizerunkiem „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.  jako przedsiębiorstwa 

wodociągowo - kanalizacyjnego. 
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3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej 
zostaną zaprezentowane prace plastyczne pt.: „Kanalizacyjny detektyw na tropie” bez 
ujawnienia jego autorów, oznaczone jedynie numerami. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany 
numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten zostanie 
rozkodowany i zostanie ujawnione nazwisko autora zwycięskiej pracy. 

4. Z rozstrzygniętego Konkursu zostanie sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich 
członków Komisji Konkursowej. 

5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 
 19 listopada 2021 r. 

6. Organizator poinformuje Zwycięzcę/Zwycięzców i osoby wyróżnione w możliwie            
najszybszym terminie o rozstrzygnięciu Konkursu, nie później jednak niż do dnia 22 listopada 
2021 r. 

Warunki ogólne 

§ 7 

 
1. Każdy uczestnik, którego praca uczestniczy w Konkursie plastycznym pt. „Kanalizacyjny 

detektyw na tropie”, jednocześnie wyraża zgodę osobiście lub przez przedstawiciela 

ustawowego na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na 

potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu 

(Rozporządzenie 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 - ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych): 

1) zgłoszenie prac plastycznych pt. „Kanalizacyjny detektyw na tropie” jest jednoznaczne z 
przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem zawartym w formularzu 
zgłoszeniowym, 

2) niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  o 
grach hazardowych (Dz.U. 2019, poz. 847). 

 

Nagrody w konkursie 

§ 8 

 
1. Spośród złożonych prac plastycznych, Komisja konkursowa składająca się z osób wskazanych 

przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją Konkursową”, wybierze prace plastyczne, za które 
zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia. 

2. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: 
• Klasy I-III szkół podstawowych – 6 nagród głównych, 3 wyróżnienia 

• Klasy IV-VI szkół podstawowych- 6 nagród głównych, 3 wyróżnienia 

3. Zwycięzcy konkursu otrzymują: 
 

Nagroda główna – hulajnoga miejska z amortyzacją  

Wyróżnienie - gadżety 
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4. Z prac laureatów nagrody głównej powstanie kalendarz na 2022 rok, który zostanie 
nieodpłatnie przekazany uczestnikom, a także placówkom biorącym udział w konkursie. 

5. Kalendarz na 2022 r. powstanie także w postaci elektronicznej, co oznacza, że każdy miesiąc 
wraz z okładką będzie przygotowany, jako osobny projekt graficzny w celu udostępnienia go 
dla mieszkańców i możliwości zastosowania, jako tło/tapeta ekranu komputera. Projekty 
graficzne będą udostępnione na stronie internetowej Organizatora w celu pobrania ich na 
nośniki elektroniczne. 

6. Forma elektroniczna kalendarza na 2022 r. wprowadzona jest w trosce o środowisko naturalne. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień specjalnych. 
8. Jedna i ta sama praca plastyczna nie może uzyskać więcej niż jednej nagrody lub wyróżnienia. 
9. O terminie i sposobie wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie Organizator powiadomi 

Zwycięzcę/Zwycięzców i osoby wyróżnione telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
 

Prawo własności i prawo wykorzystania zgłoszonych prac 
§9 

 

1. Zwycięzca/Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione wyrażają zgodę na dokonanie przez 
Organizatora ewentualnych modyfikacji zgłoszonych przez nich prac plastycznych pt. 
„Kanalizacyjny detektyw na tropie” w celu skutecznego wykorzystania. 

2. Zwycięzca/Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione przenoszą nieodpłatnie na 
„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych przez nich prac 
w celu możliwości ich wykorzystania, na następujących polach eksploatacji: 

1) nieograniczonego wykorzystania w działalności Organizatora bez względu na sposób 
ich zwielokrotnienia, utrwalenia w całości lub części dowolną techniką, zwielokrotnienia 
w całości lub części dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, 
wyświetlania, publikowania w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora, 
wprowadzania do Internetu, udostępniania przez Internet. Swobodnego wykorzystania 
wyróżnionej pracy do realizacji zadań związanych z propagowaniem ochrony środowiska, 
jak i promowaniem firmy „Wodociągi Płockie” Sp.  z o.o. 

 
3. Zwycięzca/Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione, zgodnie z oświadczeniem, w 

zamian za nagrodę lub wyróżnienie przenoszą nieodpłatnie na Organizatora, na zasadzie 
wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie 
korzystania i rozporządzania pracami plastycznymi pt. „Kanalizacyjny detektyw na tropie” 
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.2019, poz.1231) oraz zezwalają Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie 
nimi. Ponadto Zwycięzca/Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione wyrażają zgodę na 
nieodpłatne zezwalanie przez Organizatora podmiotom trzecim na wykonanie przez te 
podmioty praw zależnych w powyższym zakresie. 

4. Organizatorowi będzie przysługiwać wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania 
pracami plastycznymi. 

5. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 
Organizatorowi. 

6. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do: 
 



 

`

 
Projekt  pn.  „Uporządkowanie gospodark i  wodno -śc iekowej  na terenie miasta Płocka,  e tap IV”  

 

„WODOCIĄGI PŁOCKIE” Sp. z o.o. 
Jednostka Realizująca Projekt  
ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock  
Centrala: tel.: (+48) 24 364 42 00  
JRP: tel.: (+48) 24 364 42 36, 364 42 35, 364 42 24, 364 42 23  
REGON: 610409926, NIP: 774-23-69-968  

nr KRS: 0000040316 
ADRES: www.wodociagi.pl 
e-mail: plock@wodociagi.pl 

Wysokość kapitału zakładowego: 226 063 000,00 zł 

 

1) decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnianiu zgłoszonych i wybranych 
przez Organizatora prac plastycznych, 

2) prowadzenia nadzoru autorskiego przy rozpowszechnianiu prac plastycznych pt. 
„Kanalizacyjny detektyw na tropie”. 
 

Ochrona danych osobowych 
§10 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) – organizator Konkursu informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, rodziców/opiekunów praw-

nych uczestników konkursu, pozyskanych w związku z Konkursem „Kanalizacyjny detektyw 

na tropie" jest Spółka “Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harc. A. Gra-

dowskiego 11, NIP: 774-23-69-968, REGON: 610409926.  

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na ad-

res Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@wodociagi.pl. 

3. Administrator otrzymane dane osobowe będzie przetwarzać w celu: 

a) realizacji Konkursu, o którym mowa w § 1;  

b) realizacji działań podatkowo - rachunkowych;  

c) archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwiza-

cji; 

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody uczestnika Konkursu, w imieniu którego 

działa rodzic/opiekun prawny, będą przechowywane przez Organizatora przez okres nie-

zbędny do realizacji Konkursu oraz realizacji celów promocyjnych Organizatora, nie dłużej 

jednak niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe przetwarzane w 

celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora będą przetwarzane do czasu 

uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń. Po usta-

niu wyżej opisanych okresów dane zostaną trwale usunięte. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą uczestnika Konkursu, w imieniu 

którego działa rodzic/opiekun prawny i jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w 

pkt. 3. 

6. Odbiorcami danych osobowych uczestnika Konkursu, w imieniu którego działa ro-

dzic/opiekun prawny, są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powie-

rzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, or-

gany administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy 

państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do 

udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać 

dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

mailto:iod@wodociagi.pl
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7. Każdemu z uczestników Konkursu, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny, przy-

sługuje prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowa-

nia danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w za-

kresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach okre-

ślonych w art. 18 RODO), przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO). 

8. Każdemu z uczestników Konkursu, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny, przy-

sługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej 

zgody równoznaczne jest z wycofaniem się z udziału w konkursie. Cofnięcie zgody nie bę-

dzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

9. Uczestnikowi Konkursu, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny, przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób 

przetwarzania danych przez Administratora. 

10. Dane osobowe uczestników Konkursu, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny, 

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

 
§11 

1. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zgłoszone przez nich prace plastyczne, stanowią ich 
własny wytwór i według posiadanej przez nich wiedzy nigdzie nie były publikowane ani 
zgłaszane. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie, Uczestnicy Konkursu 
oświadczają, że roszczenia te załatwią we własnym zakresie. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu w 
przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 

3. Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 
nr 109/2938/Z/2021 z dnia 21 października 2021 r. 

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.wodociagi.pl. 

Załączniki: 
1. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu 
2. Deklaracja wyrażenia zgody 
3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej 
 

http://www.wodociagi.pl/
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Regulamin pracy Komisji Konkursowej 
 
 

I. CZŁONKOWIE KOMISJI I KOMISJA KONKURSOWA. 
 
1. Organizator Konkursu powołuje Członków do składu Komisji Konkursowej, działając zgodnie  

z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu. 
2. Komisja Konkursowa w sposób bezstronny, z najwyższą starannością, kierując się kryteriami oceny 

określonymi w Regulaminie Konkursu, przepisami prawa oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem 
ocenia prace konkursowe. 

3. Organizator Konkursu odwołuje Członka ze składu Komisji Konkursowej wyłącznie w przypadku: 
1) złożenia rezygnacji przez Członka z udziału w pracach Komisji Konkursowej; 
2) naruszenia obowiązku zachowania bezstronności, w rozumieniu określonym w Regulaminie 

Konkursu. 
 

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ. 
 
1. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności: 

1) ocena prac konkursowych, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Konkursu; 
2) opracowywanie opinii o pracach konkursowych, zgodnie z kryteriami określonymi  

w Regulaminie Konkursu; 
3) wybór 12 najlepszych prac oraz 6 wyróżnień; 
4) przygotowanie uzasadnienia werdyktu Konkursu, będącego podstawą dla rozstrzygnięcia 

Konkursu przez Organizatora; 
5) akceptacja protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowej oraz protokołu Konkursu; 
6) udział w ogłoszeniu werdyktu Komisji Konkursowej. 

 
III. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSU. 

 
1.Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Konkursowej należy w szczególności: 

1) zwoływanie, prowadzenie posiedzeń i przeprowadzenie posiedzeń Komisji Konkursowej, 
za wyjątkiem pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej zwołanego i prowadzonego 
przez Organizatora Konkursu; 

2) powierzanie Członkom zadań do wykonania w toku Konkursu; 
3) zapewnienie przestrzegania warunków Konkursu; 
4) przygotowanie i przeprowadzenie głosowania mającego na celu wyłonienie pracy 

zwycięskiej oraz przyznanie nagród. 
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji Konkursowej obowiązki Przewodniczącego pełni 

Wiceprzewodniczący. 
3. Dopuszcza się zmiany w składzie Komisji Konkursowej. 

 
IV. TRYB PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ. 

 
1. Komisja Konkursowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej z odpowiednim wyprzedzeniem. 
2. Posiedzenie Komisji Konkursowej może mieć charakter plenarny lub zostać przeprowadzone w 

trybie obiegowym, jeżeli przedmiotem posiedzenia Komisji Konkursowej nie jest ocena prac 
konkursowych. Posiedzenie plenarne może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem środków  
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porozumiewania się na odległość (np. telefon, telefaks, telekonferencja, poczta elektroniczna). 

3. Wszelkie czynności podejmowane przez Komisję Konkursową powinny być dokumentowane na 
piśmie. 

4. Komisja Konkursowa może korzystać z pomocy i opinii pracowników lub współpracowników 
Organizatora oraz ekspertów zewnętrznych. 

5. Ustalenie decyzji Komisji Konkursowej powinno nastąpić poprzez osiągniecie consensusu. W 
przypadku, gdy nie jest to możliwe Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą 
większością głosów. 

6. Członek, który nie zgadza się z decyzją Komisji Konkursowej może zgłosić do protokołu z 
posiedzenia Komisji Konkursowej "votum separatum". 

7. Komisja Konkursowa nie może uchylić się od wyłonienia najlepszej pracy konkursowej. 
8. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne. 
9. Przebieg posiedzeń Komisji Konkursowej jest protokołowany przez Sekretarza Konkursu. 
10. Komisja Konkursu komunikuje się z Uczestnikami Konkursu wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej 

strony internetowej Organizatora. 
 

V. SEKRETARZ KONKURSU. 
 

1. Sekretarza Konkursu powołuje Organizator Konkursu. 
2. Do obowiązków Sekretarza Konkursu należy w szczególności: 

1) opracowywanie projektów dokumentów Konkursu dla Komisji Konkursowej, 
2) koordynowanie przyjmowania zapytań od uczestników Konkursu, 
3) prowadzenie dokumentacji Konkursu oraz spraw administracyjnych, 
4) powiadomienie uczestników Konkursu o rozstrzygnięciu Konkursu, 
5) pełnienie czynności organizacyjnych i administracyjnych związanych z przebiegiem 

Konkursu oraz czynności likwidacyjnych dotyczących Konkursu, 
6) zamieszczanie lub przekazywanie do zamieszczenia informacji i ogłoszeń we właściwych 

publikatorach oraz na stronie internetowej Organizatora, 
7) potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentacji Konkursu, 
8) obsługa zwrotu prac konkursowych złożonych po terminie, 
9) po zakończeniu Konkursu przekazanie kompletu dokumentacji Konkursu do archiwum, 

zgodnie z wewnętrznymi regulacjami organizatora postępowania. 
3. Sekretarz Konkursu powinien uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Komisji Konkursowej. 
4. Sekretarz Konkursu uczestniczy w posiedzeniach Komisji Konkursowej jako pełnoprawny 

członek Komisji Konkursowej. 
 

VI. ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ. 
 
Komisja Konkursowa kończy prace z dniem podjęcia uchwały o zamknięciu Konkursu na podstawie 
sprawozdania sporządzonego przez Sekretarza Konkursu z realizacji Regulaminu Konkursu. 
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