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Regulamin konkursu „Wodny Świat Wałbrzycha” – edycja 2016 - 

kierowanego do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów  

z terenu działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 

 
 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu pt. „WODNY ŚWIAT WAŁBRZYCHA”, 

zwanego dalej Konkursem, który jest organizowany w ramach projektu edukacyjnego 

Wałbrzyska Akademia Wody dotowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

2. Organizatorem Konkursu są: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji oraz 

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą  

w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 39 (zwane dalej Organizatorem). 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klas I – VI szkoły podstawowej oraz 

gimnazjum z placówek oświatowych znajdujących się na terenie gmin: Boguszów-

Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, Szczawno-

Zdrój, Świebodzice, Walim, Wałbrzych.   

4. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora. 

Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona 

u Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca  

z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej 

(np. umowy o dzieło, umowy zlecenia).  

5. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w zakresie i celach 

związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w szczególności w celu komunikacji  

z Uczestnikami oraz wydania nagród laureatom, w szczególności poprzez publikację 

listy nagrodzonych Uczestników na stronie internetowej Organizatora oraz  

w wybranych środkach masowego przekazu. 

6. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu. 

7. Liczba przedstawicieli szkoły w każdym z etapów została ściśle określona w dalszej 

części niniejszego Regulaminu. 
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II CELE KONKURSU 

 

Celami konkursu są: 

a) popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną oraz zdrowe 

odżywianie się i picie odpowiedniej ilości wody; 

b) popularyzacja aktywności sportowych i współzawodnictwa w myśl zasad fair play; 

c) edukacja ekologiczna dot. rozsądnego korzystania z zasobów wody oraz ochrony 

środowiska; wymiar edukacyjny; 

d) promocja kampanii „Wodę piję – zdrowo żyję”; 

e) poszerzanie wiedzy nt. dobrej jakości wody pitnej na terenie działalności WZWiK; 

f) rozwijanie osobistych zainteresowań, szczególnie tych o charakterze sportowym. 

 

 

III ZASADY KONKURSU 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

2. Konkurs trwa od 22 marca 2016 r. do 14 czerwca 2016 r. Terminy poszczególnych 

etapów przedstawione są w dalszej części Regulaminu.  

3. Konkurs odbywa się w formie wieloetapowych zawodów sportowych, pod nazwą 

„Wodna Liga”. 

4. W każdym etapie uczestnicy biorący udział w Konkursie mają za zadanie drużynowo 

zrealizować zadanie określone w danym etapie „Wodnej Ligi”. 

5. Każdy uczestnik musi zostać zgłoszony do Konkursu przez szkołę/opiekuna 

szkolnego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

6. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu 

 i wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych (w tym wizerunku)  

w celach promocyjno-marketingowych Organizatora, związanych z Konkursem, 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  

z 2014 r., nr 1182). 

 

 

IV PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Konkurs składa się z czterech edycji mini zawodów sportowych pod hasłem „Wodna 

Liga”, rozegranych na przełomie marca i czerwca 2016 roku, w których zostaną 

wyłonieni poszczególni zwycięzcy w każdej z trzech kategorii wiekowych: 

1. Klasy I – III Szkół Podstawowych 

2. Klasy IV – VI Szkół Podstawowych 

3. Gimnazjum  
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2. Punkty zdobyte w poszczególnych etapach zostaną zsumowane zgodnie z przyjętym 

kluczem, a placówka, której uczniowie zbiorą największą ilość punktów, otrzyma 

tytuł Wałbrzyskiego Ambasadora Wody 2016 roku. 

3. Terminy oraz zasady przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia poszczególnych etapów  

„Wodnej Ligi” są następujące: 

 Sztafeta pływacka. Pierwszy etap odbędzie się 22 marca 2016 roku o 

godz. 10:00 w ramach obchodów Światowego Dnia Wody na pływalni 

kompleksu sportowo-rekreacyjnego Aqua-Zdrój. Będzie to sztafeta 

pływacka. Każda szkoła w danej kategorii wiekowej może zgłosić jedną 

dwuosobową reprezentację (składającą się z chłopca i dziewczyny). 

Szczegółowe zasady sztafety zostały spisane w osobnym Regulaminie. 

Termin zgłoszeń do I etapu upływa 21 marca. Zgłoszenia można 

przesyłać jedynie drogą mailową na adres konkurs@wpwik.pl. Wzór 

formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do tego Regulaminu oraz 

można go pobrać ze strony www.woda.walbrzych.pl. 

 Konkurencja zespołowa I, która odbędzie na terenie Zespołu Szkół 

Integracyjnych przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu w dn. 26 kwietnia 

2016 roku o godz. 11:00. Do konkurencji zespołowej szkoła w każdej 

kategorii wiekowej może zgłosić drużynę składająca się z 6 osób (3 

chłopców, 3 dziewczynki). Istnieje także możliwość wyznaczenia 2 osób 

rezerwowych (1 chłopiec, 1 dziewczynka). Konkurencje będą zbliżone do 

zajęć ogólnorozwojowych realizowanych podczas zajęć wychowania 

fizycznego. Szczegółowy regulamin konkurencji zostanie podany w 

późniejszym czasie na stronie www.woda.walbrzych.pl. Termin zgłoszeń 

do tego etapu upływa 18 kwietnia 2016 roku. Zgłoszenia są przyjmowane 

na formularzu zgłoszeniowym – należy przesłać jego skan na adres: 

konkurs@wpwik.pl. 

 Konkurencja zespołowa II, która odbędzie się na terenie Gimnazjum 

Miejskiego w Jedlinie Zdroju w dn. 13 maja 2016 roku o godz. 10:00. 

Zasady konkurencji – j.w. Do konkurencji należy zgłosić drużynę w 

całkowicie innym składzie, niż do pozostałych konkurencji. Zgłoszenia są 

przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym – należy przesłać jego skan 

na adres: konkurs@wpwik.pl do 9 maja 2016 roku.  

 Wielki Finał odbędzie się 14 czerwca 2015 roku na terenie kompleksu 

Sportowo-Rekreacyjnego AQUA-ZDRÓJ. Wraz z finałem odbędzie się 

ostatni etap „Wodnej Ligi” - Konkurencja zespołowa III. Szczegółowy 

regulamin zawodów zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. Do 

konkurencji należy zgłosić drużynę w całkowicie innym składzie, niż do 

pozostałych konkurencji. Zgłoszenia są przyjmowane na formularzu 

zgłoszeniowym – należy przesłać jego skan na adres: konkurs@wpwik.pl 

do 7 czerwca 2016 roku. 

mailto:marketing@wpwik.pl
http://www.woda.walbrzych.pl/
http://www.woda.walbrzych.pl/
mailto:konkurs@wpwik.pl
mailto:konkurs@wpwik.pl
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4. W trakcie trwania konkursu dany uczeń może zostać zgłoszony tylko do jednego z 

etapów. Niedopuszczalne jest, aby jeden uczeń brał udział w kilku etapach 

zawodów. Szkoła jest zobowiązana do stworzenia czerech różnych zespołów: 

jednego dwuosobowego (na sztafetę pływacką) oraz trzech sześcioosobowych (na 

trzy pozostałe rozgrywki). Za każdym razem 50% zespołu muszą stanowić chłopcy, 

a 50% - dziewczęta. 

5. Możliwy jest udział szkoły we wszystkich etapach „Wodnej Ligi” lub tylko w 

wybranych etapach. 

6. Każdy zgłoszony uczestnik konkursu powinien stawić się na zawody wraz z 

opiekunem szkolnym, który jest za niego odpowiedzialny podczas trwania 

rywalizacji sportowych. 

7. Organizator zobowiązuje się zadbać o bezpieczeństwo przeprowadzanych 

konkurencji sportowych i ich uczestników. 

8. Oceny uczniów dokonywać będzie zespół sportowców - sędziów, wyznaczonych 

przez Organizatorów. 

9. Podsumowanie całego Konkursu i wręczenie tytułu „Wałbrzyskiego Ambasadora 

Wody 2016 roku” odbędzie się dnia 14 czerwca 2016 r. podczas Finału Konkursu. 

10. Wyniki Konkursu (w tym poszczególnych etapów) zostaną opublikowane na 

stronie internetowej: www.woda.walbrzych.pl. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w terminarzu i 

regulaminie Konkursu bez podania przyczyny. 

 

 

V ZASADY PUNKTACJI I NAGRODY 

 

A. W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH „WODNEJ LIGI” 

 

1. W każdym z czterech etapów „Wodnej Ligi” na podstawie osiągniętych wyników w 

konkurencjach sportowych, przyznawane są miejsca: I miejsce, II miejsce oraz III 

miejsce. Ponadto organizator ma możliwość przyznania dowolnej ilości wyróżnień 

lub nie przyznawania wyróżnień.  

2. W przypadkach spornych może zostać zarządzona dogrywka. 

3. Zwycięscy uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 

4. Za każde miejsce uzyskane przez uczniów placówki w danej edycji „Wodnej Ligi” 

Organizator przyzna szkołom punkty, które będą notowane w rankingu szkół. Na 

podstawie ich sumy zostanie wyłoniona szkoła, która otrzyma tytuł Wałbrzyskiego 

Ambasadora Wody 2016 roku. 

5. Punktacja: 

I miejsce – 50 pkt 

II miejsce – 40 pkt 

III miejsce – 30 pkt 

Wyróżnienie – 10 pkt 



 

 

    

 

 

 5 

6. Za udział w danym etapie każda szkoła, która nie uzyska miejsca punktowanego, 

otrzymuje 5 pkt. Szkoły, które otrzymają punkty za uzyskanie miejsca I – III lub za 

wyróżnienie, nie otrzymują dodatkowych punktów za udział. 

7. W poszczególnych etapach, bez względu na wyniki w kategoriach wiekowych, każda 

szkoła może otrzymać maksymalnie 50 pkt w rankingu konkursowym. Dotyczy to 

szkół podstawowych, które startują w ramach dwóch kategorii wiekowych, ale jako 

jedna placówka oświatowa 

Przykład: 

Jeżeli uczniowie szkoły podstawowej „A” otrzymają w kategorii wiekowej klas I – III 

1. miejsce, a w kategorii wiekowej klas IV – VI 2. miejsce, ilość uzyskanych punktów 

dla szkoły w rankingu konkursowym może się sumować, ale nie może wynieść 

więcej, niż uznaną maksymalną wartość dla szkoły w danym etapie – 50 pkt. Dzieci 

natomiast otrzymują nagrody indywidualne zgodnie z uzyskanym miejscem w 

kategorii. 

8. W przypadku, gdy w rankingu ostatecznym po ostatnim etapie szkoły podstawowe w 

czołówce będą miały taką samą ilość punktów, wyższe miejsce zostanie przyznane tej 

szkole, której uczniowie uzyskali wyższe miejsca w trakcie trwania całego konkursu.  

Przykład: 

 Etap I Etap II  Etap III Suma 

pkt 

Wygrana (lepsze 

miejsca) 

Szkoła A 50 pkt (I i III m.) 30 pkt (III m.) 50 pkt. (II i IV m.) 130 x 

Szkoła B 50 pkt. (II i IV m.) 30 pkt (III m.) 50 pkt. (III i IV m.) 130  

*Są to przykładowe wyliczenia („Wodna Liga” będzie składać się z czterech etapów). 

 

9. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia, która szkoła uzyskała wyższe miejsce 

w rankingu, miejsce zostanie przyznane ex aequo, a nagroda pieniężna ulegnie 

podzieleniu. 

10. Na stronie internetowej www.woda.walbrzych.pl Organizator będzie prowadził 

bieżący ranking punktów przyznanych szkołom za poszczególne bloki konkursowe.  

11. Nagrody dla uczniów zostaną wręczone zwycięzcom konkurencji w obecności 

opiekuna po zakończeniu poszczególnych zawodów – w tym samym dniu, po 

podliczeniu punktów.  

12. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zwrotu ani wymiany nagród otrzymanych  

za zwycięstwo w Konkursie. 

 

B. OGÓŁEM W KONKURSIE 

 

1. Każda placówka może wziąć udział we wszystkich lub tylko w wybranych przez 

siebie etapach „Wodnej Ligi”. 

2. Placówka, która zbierze największą liczbę punktów w całym konkursie (po 

zakończeniu wszystkich czterech etapów „Wodnej Ligi”), otrzyma tytuł 

Wałbrzyskiego Ambasadora Wody 2015 roku oraz nagrodę rzeczową i roczny 

Patronat Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
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3. W przypadku, gdy więcej, niż jedna szkoła zdobędzie najwyższą liczbę punktów, 

rozstrzygnięcie następuje zgodnie z zasadą wyższych miejsc (co opisano powyżej), 

bądź nagroda ulega podzieleniu. 

4. Organizator przewidział następujące nagrody dla zwycięskich placówek za zajęcie: 

a) I miejsca: nagroda rzeczowa o wartości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych), 

b) II miejsca: nagroda rzeczowa o wartości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych), 

c) III miejsca: nagroda rzeczowa o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych). 

 

 

C.      „WAŁBRZYSKI AMBASADOR WODY” 

 

1. Placówka, która zdobędzie największą liczbę punktów po wszystkich etapach 

„Wodnej Ligi” uzyska tytuł Wałbrzyskiego Ambasadora Wody 2016 Roku. 

2. Dyrektor zwycięskiej placówki oraz opiekunowie uczestników konkursu z tej szkoły 

zostaną powołani do Kapituły Wałbrzyskich Ambasadorów Wody. 

 

 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Konkursu i regulaminy poszczególnych etapów będą dostępne na stronie 

internetowej www.woda.walbrzych.pl.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości 

niezależne od niego.  

3. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

5. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem 

telefonu: 74 648 81 28, 74 648 81 32 lub 74 648 81 82. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  


