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Regulamin konkursu na nazwę dla pociągów REGIO
2211 rel. Katowice – Cieszyn i 2210 rel. Cieszyn – Katowice
w rozkładzie jazdy 2010/2011
I. Organizatorzy
Organizatorami konkursu na nazwę dla pociągów REGIO 2211 rel. Katowice –
Cieszyn i 2210 rel. Cieszyn – Katowice w rozkładzie jazdy 2010/2011 są:
1. ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wileńskiej
14A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031521, Regon
017319719,
NIP
526-25-57-278,
kapitał
zakładowy
w
wysokości
1 540 606 000,00 złotych, Śląski Zakład Przewozów Regionalnych
w Katowicach ul. Raciborska 58, 40-076 Katowice,
2. Cieszyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei z siedzibą w Cieszynie,
ul. Świętego Jerzego 5B/24, 43-400 Cieszyn.
II. Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od 8 listopada 2010 od godziny 0:01 do 14 listopada 2010 roku
do godziny 23:59.
III. Warunki uczestnictwa
1) W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, z wyłączeniem
pracowników spółki ”Przewozy Regionalne” i członków Cieszyńskiego
Stowarzyszenia Miłośników Kolei.
2) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą ich
rodziców (prawnych opiekunów).
3) W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które wyraziły zgodę na opublikowanie
imienia i nazwiska, jako laureata konkursu.
4) W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które postępowały zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
IV. Zasady konkursu
1) Konkurs jest urządzany i prowadzony na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
2) Informacja o konkursie została opublikowana w środkach masowego przekazu
oraz na stronach internetowych organizatorów.
3) Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest do przesłania
maksymalnie 3 (słownie: trzech) propozycji nazwy dla pociągów REGIO nr 2211
rel. Katowice – Cieszyn i 2210 rel. Cieszyn – Katowice na jeden z poniŜej
wskazanych adresów e-mail:
• prkarzecznik@p-r.com.pl
• pociag.info@gmail.com
KaŜda propozycja nazwy winna być krótko uzasadniona (maksymalnie w 5-ciu
zdaniach).
4) Konkursowe propozycje nazw przesłane w inny sposób niŜ podany powyŜej nie
będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.
5) Wysłanie przez uczestnika konkursu propozycji nazwy jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6) Propozycje nazw nie mogą naruszać postanowień Ustawy prawo autorskie
z 4 lutego 1994 r. (publikator: Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity Dz.U.
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2006, nr 90, poz. 631), zasad etycznych i moralnych oraz nie mogą obraŜać
uczuć religijnych.
7) Organizatorzy konkursu powołają 4 osobowe jury, które wyłoni jednego laureata.
V. Nagroda w konkursie
1) Nagrodą w konkursie jest bilet odcinkowy miesięczny, którego odcinek i okres
obowiązywania wskaŜe laureat konkursu, przy czym pierwszy dzień waŜności
biletu odcinkowego miesięcznego musi przypadać najpóźniej w grudniu 2010
roku.
2) Maksymalna wartość nagrody wynosi 300 złotych (słownie: trzysta złotych).
3) Płatnikiem podatku jest organizator konkursu spółka ”Przewozy Regionalne”
Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach.
4) 15 listopada 2010 roku jury organizatorów wyłoni laureata konkursu. Wynik
zostanie ogłoszony na stronach internetowych organizatorów:
• www.przewozyregionalne.pl
• www.csmk.pl
5) Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmiany powyŜszego terminu bez
podania przyczyny.
6) Osoba nagrodzona zostanie poinformowana o fakcie e-mailem – informacja
zostanie wysłana na adres e-mail, z którego przesłano na konkurs propozycję
nazwy.
7) Warunkiem przekazania nagrody będzie podanie przez osobę nagrodzoną
danych osobowych oraz wyraŜenie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku
osoby niepełnoletniej warunkiem przekazania nagrody będzie potwierdzenie
chęci odebrania nagrody przez rodziców (prawnych opiekunów) nagrodzonej
osoby. Nie spełnienie powyŜszych warunków jest równorzędne z rezygnacją
z nagrody.
8) Nagroda winna być odebrana najpóźniej 30 listopada 2010 roku. Po upływie tego
terminu nagroda przepada.

VI. Przekazanie nagrody
1) Nagroda zostanie wysłana do laureata konkursu, pod wskazany przez niego
adres, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
2) Dopuszcza się osobisty odbiór nagrody przez laureata konkursu po uprzednim
uzgodnieniu z Działem Marketingu i SprzedaŜy Śląskiego Zakładu Przewozów
Regionalnych w Katowicach.
3) O przewidywanym terminie wysyłki zwycięzca zostanie poinformowany e-mailem
– informacja zostanie wysłana na adres e-mail, z którego przesłana została
propozycja nazw.
4) Niepodjęcie przesyłki z nagrodą w terminie określonym przez doręczyciela
(pocztę) jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
VII. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1) ZłoŜenie reklamacji na rezultat konkursu przysługuje kaŜdemu uczestnikowi
konkursu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje
zgłoszone po upływie wyŜej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
2) Organizatorzy będą rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, w terminie nie
przekraczającym 30 dni licząc od daty otrzymania pisemnej reklamacji.
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VIII. Wykluczenie uczestnika konkursu
1) Organizatorzy mogą
ą wykluczyć
wykluczy kaŜdego
dego uczestnika, który nie przestrzegał
niniejszego Regulaminu.
2) Wykluczenie moŜe
e nastąpić
nastą
w kaŜdej chwili i bez uprzedzenia.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

IX. Postanowienia końcowe
Regulamin konkursu
onkursu jest dostępny
dost
na stronach internetowych
ych organizatorów:
• www.przewozyregionalne.pl
• www.csmk.pl
Organizatorzy nie ponoszą
ponos
odpowiedzialnościi za brak moŜliwości
moŜ
udziału
w konkursie wynikający z winy leŜącej
le cej po stronie uczestnika (wynikające
(wynikaj
z niesprawności
ci serwera, nieczytelnych lub nie dających
daj
się przetworzyć
przetworzy danych,
np. jeŜeli
eli uczestnik posiada sprzęt
sprz t informatyczny lub program uniemoŜliwiający
uniemo
mu uczestnictwo w konkursie).
Organizatorzy nie będą
bę
ponosić odpowiedzialności
ci za szkodę
szkod powstałą
w związku
zku z udziałem uczestnika w konkursie. śadne
adne roszczenia będące
b
następstwem
pstwem ww. zdarzeń
zdarze nie będą przez organizatorów uznane. Udział
uczestnika oznacza jego zgodę
zgod na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
Organizatorzy nie ponoszą
ponos odpowiedzialności
ci za nieprawidłowe i nieterminowe
doręczenie
czenie przez pocztę
poczt przesyłki wysłanej w związku
zku z prowadzeniem
konkursu.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem
dokum
mającym wiąŜą
ąŜącą moc prawną
w zakresie realizacji konkursu. Materiały reklamowe mają
mają jedynie charakter
promocyjno-informacyjny.
informacyjny.
Uczestnik konkursu wyraŜa
wyra zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
(zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
danych osobowych Dz. U. Nr
101/2002, poz. 926 z późn.
pó
zm.) przez organizatorów oraz przez inne podmioty
działające
ce w imieniu organizatorów wyłącznie na potrzeby
trzeby przeprowadzenia
konkursu – wysyłki nagrody
nagr
oraz na otrzymywanie informacji handlowych
i marketingowych
gowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ust. z dn. 18.07.2002 r.
o świadczeniu
wiadczeniu usług drogą
drog elektroniczną Dz. U. Nr 144/2002, poz. 1204).
Uczestnik konkursu przekazuje dane dobrowolnie oraz przyjmuje do wiadomości,
wiadomo
Ŝe
e przysługuje mu prawo do wglądu
wgl
do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, a takŜe,
Ŝe, Ŝe
Ŝ w kaŜdym
dym czasie przysługuje mu prawo do odwołania
zgody na przesyłanie informacji drogą
drog elektroniczną.
Uczestnik konkursu oświadcza,
oś
iŜ jest autorem nadesłanych propozycji nazw
i wyraŜa zgodę na ich publikację
publ
w wydawnictwach rozkładu jazdy pociągów
poci
2010/2011 oraz materiałach promocyjno-reklamowy
promocyjno reklamowy organizatorów.
W kwestiach nieuregulowanych stosuje się
si przepisy Kodeksu Cywilnego.
Cywilnego
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