Regulamin projektu „Pijmy kranówkę! Zdroje wodne dla szkół”
§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem projektu „Pijmy kranówkę! Zdroje wodne dla szkół” (w dalszej części regulaminu
zwany Projektem) jest WODKAN S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej
27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 000039816 , w dalszej części Regulaminu zwana
Organizatorem.
2. Projekt jest organizowany na terenie działalności Organizatora tj. na terenie Gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski.
3. Przedmiotem Projektu jest zamontowanie, w ramach kampanii Organizatora propagującej picie
wody z kranu, w szkołach, które przystąpiły do projektu zdrojów wodnych zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o zdroju wodnym, Organizator ma na myśli dystrybutor wody pitnej
pobieranej z sieci wodociągowej, odprowadzający niezużytą wodę do kanalizacji sanitarnej (dalej
„zdrój”).
5. Projekt trwa w terminie od 01.08.2016r. do 31.12.2016r.,
6. Niniejszy regulamin Projektu „Pijmy kranówkę! Zdroje wodne dla szkół” (w dalszej części regulaminu
zwany Regulaminem) stanowi podstawę organizowania Projektu, określa prawa i obowiązki jego
Uczestników.
§ 2 Uczestnictwo w projekcie
1. Udział w Projekcie mogą zgłaszać szkoły podstawowe, funkcjonujące na terenie działalności
Organizatora, zwane dalej Uczestnikami.
2. Przedmiotem Projektu jest przekazanie, w ramach działań reklamowych Organizatora, do
eksploatacji i zamontowania przez Organizatora i na jego koszt zdrojów na terenie szkół, które
przystąpiły do Projektu. Każda szkoła uczestnicząca w Projekcie jest zobowiązana do podpisania
stosownej umowy z Organizatorem dotyczącej warunków współpracy i właściwej eksploatacji zdroju
(Umowa eksploatacyjna). W ramach tej umowy udostępnienie zdroju nastąpi na okres 3 lat. Po tym
okresie na podstawie odrębnej umowy Uczestnik wykupi na własność zdrój od Organizatora. Każda
ze szkół, która otrzyma zdrój w ramach Projektu w zamian zobowiązuje się do:





prowadzenia na własny koszt badań kontrolnych wody podbieranej ze Zdroju zgodnie z
treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. u. z 2007 r. nr 61 poz. 207 ze zm.) oraz do
przedstawienia wyników na żądanie Organizatora,
przeprowadzenia na własny koszt dezynfekcji zdroju minimum raz w roku (w szczególności
po okresie letniej przerwy wakacyjnej). W okresie obowiązywania Umowy eksploatacyjnej
dezynfekcję Zdroju będzie przeprowadzał na własny koszt Organizator,

do promocji picia wody z kranu na terenie szkoły w formie m.in. ekspozycji plakatów
Organizatora na terenie szkoły promujących picie wody z kranu, umieszczenia na stronie
www szkoły informacji o montażu zdroju przez Organizatora, a także materiałów
dotyczących promocji picia wody z kranu, przekazania Organizatorowi zdjęć prezentujących
korzystanie ze Zdroju oraz ekspozycję materiałów Organizatora dotyczących promocji picia
wody z kranu; promocja ta będzie odbywać się zgodnie z ustaleniami Organizatora, które
mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Projektu.
3. Warunkiem udziału w Projekcie jest przesłanie przez daną szkołę w odpowiednim terminie
stosownego wniosku oznaczającego chęć udziału w niniejszym Projekcie. Wniosek dostępny jest na
stronie internetowej www.wodkan.com.pl . Wniosek powinien być dostarczony na wskazany na
wniosku adres w terminie do: 31.12.2016 r. Wniosek powinien zawierać pełne dane adresowe
szkoły, wskazanie osoby do kontaktu z Organizatorem w sprawie udziału w Projekcie.
4. Wypełnienie i wysłanie formularza jest równoznaczne z przystąpieniem Uczestnika do Projektu i
akceptacją przez niego Regulaminu w całości, zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz
potwierdzeniem, że spełnia warunki udziału w Projekcie.

5. Przystępując do Projektu Uczestnik wyraża zgodę na publikację nazwy i adresu szkoły na stronie
internetowej www.wodkan.com.pl oraz na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn.zm.)
tylko dla celów niniejszego Projektu w przypadku decyzji Organizatora Projektu, by na terenie danej
szkoły zainstalować zdrój.
6. Przystępując do Projektu Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie dodatkowych wiadomości e-mail
związanych z Projektem.
7. Uczestnictwa w Projekcie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania
instalacji zdroju, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
8. Każda szkoła, która chce wziąć udział w Projekcie może przesłać tylko jeden wniosek, niezależnie od
ilości funkcjonującej w jej ramach oddziałów, wydziałów i innych podmiotów zależnych.
9. Każda szkoła, otrzyma jeden zdrój, który zostanie zamontowany na koszt Organizatora w ustalonym
przez obie strony miejscu.
§ 3 Przebieg Projektu
1. W Projekcie będą uwzględniane wyłącznie poprawnie wypełnione i skutecznie dostarczone do
Organizatora w wyznaczonym terminie wnioski.
2. Organizator nie odpowiada gdy do niedostarczenia wniosków dojdzie z przyczyn od niego
niezależnych (np. technicznych).
3. Organizator nie odpowiada za błędnie podane dane kontaktowe Uczestnika. Błąd w adresie
Uczestnika stanowić będzie podstawę dyskwalifikacji Uczestnika.
1.
2.
3.
4.

§ 4 Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania
Projektu.
Uczestnicy Projektu działający sprzecznie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie mogą
decyzją Organizatora zostać zdyskwalifikowani.
Informacje na temat Projektu Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej
wysyłanej na adres: biuro@wodkan.com.pl .
Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wodkan.com.pl.

