
 

Konkurs „Wygraj rok darmowej komunikacji miejskiej” 

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z poniższym Regulaminem. 

 Regulamin Konkursu „Wygraj rok darmowej komunikacji miejskiej” 

1. KONKURS 

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. „Wygraj rok 

darmowej komunikacji miejskiej”, zwanym dalej w regulaminie Konkursem.  

1.2 Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we 

Wrocławiu zwane dalej w regulaminie Organizatorem.  

1.3 Współorganizatorem konkursu i wydawcą nagród jest Mennica Polska SA, zwana dalej w 

regulaminie Współorganizatorem.  

1.4 Organizator przeprowadzi Konkurs za pośrednictwem strony internetowej 

www.mpk.wroc.pl oraz profilu MPK Wrocław w serwisie społecznościowym Facebook. 

1.5 Celem konkursu jest zgromadzenie opinii pasażerów na temat ich motywacji wyboru 

transportu publicznego i zebranie pomysłów na zachęcenie innych osób do korzystania z 

komunikacji miejskiej w formie haseł, sloganów promocyjnych, rymowanek, wierszy i innych 

form literackich.  

1.6 Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestników Konkursu na zastosowanie się do 

wszystkich zasad niniejszego Regulaminu. 

1.7 Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.05.2017 r. i trwać będzie do dnia 05.06.2017 r. do 

godz. 24.00. 

1.8 Oficjalne wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej Organizatora 

www.mpk.wroc.pl do dnia 09.06.2017 r. oraz na portalu społecznościowym Facebook. 

2. PRAWO DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna niezależnie od wieku i miejsca 

zamieszkania, z zastrzeżeniem, że w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenia woli składają 

ich przedstawiciele ustawowi (pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych).  

3. ZASADY KONKURSU 

3.1 Konkurs polega na wypełnieniu krótkiej ankiety online składającej się z 3 pytań, do której 

link zamieszczony jest na stronie internetowej i profilu Organizatora na portalu Facebook. 

Odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania zostaną automatycznie zagregowane w bazie 

danych administrowanej przez Organizatora. 



3.2 Nadesłane w ankiecie odpowiedzi zostaną ocenione przez jury wybrane przez 

Organizatora. Jury dokona wyboru najciekawszych odpowiedzi, których autorzy zostaną 

nagrodzeni. 

3.3 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i 

danych osobowych Uczestnika jako laureata Konkursu i Ambasadora w działaniach 

promujących komunikację miejską, realizowanych przez Organizatora w okresie 2 lat od dnia 

ogłoszenia wyników niniejszego Konkursu. Ponadto Laureaci wyrażają zgodę na udział w 

bezpłatnej sesji fotograficznej Ambasadorów kampanii promującej komunikacją miejską i 

wykorzystanie ich wizerunku wraz z przesłanymi w Konkursie hasłami promującymi 

komunikację miejską. 

 

4. NAGRODY 

4.1 Dla autorów najciekawszych odpowiedzi w ankiecie przewidziane są następujące 

nagrody, ufundowane przez Współorganizatora: 

1. jedna nagroda główna w postaci rocznego biletu komunikacji miejskiej we 

Wrocławiu, 

2. nagrody dodatkowe w postaci biletów semestralnych i miesięcznych komunikacji 

miejskiej we Wrocławiu, 

3. nagrody dodatkowe w postaci czytników e-booków. 

4.2 Lista nagrodzonych w Konkursie osób zostanie opublikowana do dnia 09.06.2017 r. na 

stronie internetowej www.mpk.wroc.pl oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook. 

Nagrody będą dostępne do odebrania osobiście w siedzibie Organizatora, tj. we Wrocławiu 

przy ul. B. Prusa 75-79 w Biurze Obsługi Pasażera w terminie od 12.06.2017 r. do 30.06.2017 

r. 

4.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania/podania 

błędnych lub niepełnych danych osobowych/kontaktowych. 

4.4 W przypadku nieodebrania nagrody w ustalonym terminie lub braku kontaktu z 

uczestnikiem traci on prawo do nagrody. 

4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za 

pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem. 

4.6 Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną. 

5. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

5.1 Zgłoszeniem do konkursu jest wypełnienie krótkiej ankiety online składającej się z 3 

pytań, do której link zamieszczony jest na stronie internetowej i profilu Organizatora na 

portalu Facebook, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz telefonu i adresu e-mail.  



5.2 Nadesłane odpowiedzi, hasła, slogany promocyjne, rymowanki, wiersze i inne formy 

literackie nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia przez 

uczestnika Konkursu praw autorskich osób trzecich, ponosi on pełną odpowiedzialność za ich 

naruszenie. 

5.3 Organizator może wykluczyć uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

5.4 Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika 

Konkursu na bezterminowe i bez wynagrodzenia wykorzystanie przez Organizatora 

nadesłanych na Konkurs odpowiedzi (w tym hasła, slogany promocyjne, rymowanki, wiersze 

i innych formy literackie) na potrzeby ogłoszenia wyników Konkursu oraz promocji 

Organizatora, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:  

1. rozpowszechniania przez publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym,  

2. wprowadzania do pamięci komputerów, do sieci multimedialnych (bezpośredniego 

porozumiewania się), w tym w szczególności Internetu,  

3. wykorzystania haseł, sloganów promocyjnych, rymowanek, wierszy i innych form 

literackich ich fragmentów do celów promocyjnych i reklamy w szczególności na stronach 

internetowych oraz na gadżetach i wszelkich materiałach reklamowo-promocyjnych. 
 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1 Przesłanie przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi i haseł, sloganów promocyjnych, 

rymowanek, wierszy i innych form literackich w ankiecie jest równoznaczne z wyrażeniem 

przez niego zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na 

potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami). 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień 

uczestników Konkursu. 

 

 

 


