
Konkurs „Zakochaj się w MPK” 

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z poniższym Regulaminem. 

 Regulamin Konkursu  „Zakochaj się w MPK”. 

1.KONKURS 

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. "Zakochaj się w MPK” 

organizowanym przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 75/79, 50-

316 Wrocław (zwanym dalej „Organizatorem”). 

1.2 Organizator przeprowadzi Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook 

(http://www.facebook.com) oraz na stronie internetowej Organizatora: www.mpk.wroc.pl.  

1.3 Celem konkursu jest promowanie społecznych akcji Organizatora oraz jej 

fanpage’a.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, sygnowany, administrowany lub 

związany z portalem Facebook. 

1.4 Udział w Konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego 

Regulaminu. 

1.5 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz U z 2016 r., poz. 922). 

1.6 Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.01.2017 r. i trwać będzie do dnia 4.02.2016 r. do 

godziny 24.00.  

1.7. Nadesłane propozycje oceni Komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora. 

1.8.Oficjalne informacje na temat wyników konkursu będą dostępne w dniu 7.02.2017 r. na 

facebookowym fanpage’u i stronie internetowej Organizatora (www.pasazer.mpk.wroc.pl). 

2. PRAWO DO UCZESTNICTWA 

2.1 W konkursie może wziąć udział każdy powyżej 13 roku życia, niezależnie od miejsca 

zamieszkania. 

2.2 Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie 

dobrowolne. 

 

3. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

3.1 Zgłoszeniem do konkursu jest wysłanie na mailowy adres Organizatora: 

konkurs@mpk.wroc.pl walentynkowego ogłoszenia. Do zgłoszenia należy podać imię i 

nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.  
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3.2 Konkurs trwa do momentu zakończenia go przez Organizatora.  

3.3 Organizator nie bierze odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia 

przez uczestnika konkursu praw autorskich oraz innych praw osób trzecich. 

3.4 Organizator może wykluczyć uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

4.ZASADY KONKURSU 

4.1 Konkurs polega na wysłaniu na mailowy adres Organizatora: konkurs@mpk.wroc.pl. 

walentynkowego ogłoszenia. Mile widziane są skojarzenia nawiązujące tematyką do 

zalet komunikacji miejskiej – partnera na dobre i na złe. 

4.2 Wybrane przez Organizatora walentynkowe ogłoszenia ukażą się na monitorach w 

pojazdach MPK. 

4.3 Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których propozycje okażą się najciekawsze.  

5. NAGRODY 

5.1 Nagrodami w Konkursie są:  wejściówki do kina Nowe Horyzonty oraz gadżety 

ufundowane przez Organizatora. 

5.2 Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej w dniu 7.02.2016 r., za 

pośrednictwem wiadomości na portalu Facebook i na stronie internetowej www.mpk.wroc.pl  

5.3 Odbiór nagród nastąpi podczas uroczystego zakończenia Konkursu w dniu 14 lutego 2016 

r. w zabytkowym tramwaju Enusia na pl. Teatralnym we Wrocławiu o godz. 15.00. Nagrody 

należy odebrać osobiście.  

5.4 Nagrody, które nie zostaną odebrane 14 lutego 2016 r. można będzie odebrać osobiście   

w siedzibie Organizatora przy ul. B. Prusa 75/79, 50-316 Wrocław w Biurze Promocji, pokój 

13 do dnia 20 lutego 2017 r. w godz. 8.00 – 15.00. 

5.5 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. 

5.6 W przypadkach opisanych w punkcie powyższym niniejszego paragrafu, Organizator 

zastrzega sobie prawo do pozbawienia Uczestnika prawa do nagrody. 

5.7 W przypadku nieodebrania nagrody w terminie określonym w pkt. 5.4 lub braku kontaktu 

z uczestnikiem traci on prawo do nagrody. 

5.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za 

pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem. 

5.9 Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną. 
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6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1 Wysłanie propozycji konkursowych jest równoważne z wyrażeniem zgody na 

gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o  ochronie danych osobowych oraz  z udzieleniem 

Organizatorowi przez uczestnika prawa do nieodpłatnego wykorzystywania nagrodzonych i 

wyróżnionych propozycji na następujących polach eksploatacji: używania ich w Internecie 

lub na fanpage’u  Organizatora oraz w innych formach utrwalenia, nadających się do 

rozpowszechniania w ramach działalności Organizatora oraz poza nim (włącznie z prawem 

ich nieodpłatnego udostępnienia innym podmiotom), bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych. 

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

podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień 

uczestników Konkursu. 

6.3 Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników Konkursu. 

6.4 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w 

zakresie realizacji konkursu. 

 

 

 


