Regulamin Konkursu wiedzy o wodzie 2018
1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu
Sp. z o.o. ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie (dalej: Organizator).
2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które
zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VII ze szkół podstawowych oraz II-III ze
szkół gimnazjalnych z miasta i gminy Błonie
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Zgłoszenia uczniowie dokonują
samodzielnie wypełniając formularz konkursowy umieszczony na stronie internetowej
Organizatora.
5. W formularzu konkursowym należy podać następujące informacje o Uczestniku:
 imię i nazwisko uczestnika;
 oznaczenie szkoły i klasy, do której uczęszcza uczeń
6. Informacje o uczestniku powinny być podane w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek
elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
7. Konkurs będzie trwał od 25 kwietnia do 6 maja 2018 roku. W tym czasie na stronie
internetowej http://www.mpwik-blonie.pl dostępny będzie link do testu wiedzy o wodzie.
a. W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. W pytaniach
otwartych należy postępować zgodnie z instrukcjami. Za każdą dobrą odpowiedź
uczestnik otrzymuje jeden punkt.
b. W przypadku kilku osób o takich samych wynikach, decydujący będzie czas
przesłania testu (godzina i data zakończenia testu).
c. Test można wypełniać więcej niż jeden raz. Do oceny uwzględniana jest najlepsza
(zawierająca najwięcej prawidłowych odpowiedzi) próba Uczestnika. Również przy
powtórnym wypełnianiu testu konieczne jest prawidłowe wypełnienie rubryk z
informacją o Uczestniku.
8. Wyniki konkursu zostaną przekazane do szkoły/ szkół w dniu 9 maja 2018 r. Wręczenie
nagród laureatom odbędzie się 12 maja 2018 roku podczas Pikniku Ekologicznego
9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w rubrykach z informacją o
Uczestniku
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi
obyczajami lub będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie
dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia
roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z
niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
13. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej http://www.mpwik-blonie.pl
14. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za
wykorzystywanie przez Organizatora elementów udzielonych odpowiedzi w jakikolwiek
sposób.
15. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.

