
Regulamin „Walentynkowego konkursu fotograficznego”  

 

 

§1 

Postanowienia ogólne konkursu 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady organizacji i uczestnictwa 

w „Walentynkowym konkursie fotograficznym” (zwanym dalej Konkursem), którego 

organizatorem są Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy  

ul. Inwalidzkiej 5,  zwana dalej Organizatorem. 

2. Przedmiotem konkursu jest wybór najbardziej oryginalnego zdjęcia zakochanej pary 

odbywającej przejazd wagonem specjalnym „Zakochana Bana”, kursującym na trasie 

Katowice pl. Wolności – Katowice Słoneczna Pętla, w dniu 14.02.2014r. w godz. 15:00-

20:00 . 

3. Fundatorem nagród są Tramwaje Śląskie S.A. i Komunalny Związek Komunikacyjny 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (dalej KZK GOP). 

 

§2 

Zasady udziału w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba 

fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Osoby, które dokonają zgłoszenia zdjęcia zgodnie z poniższymi postanowieniami 

Regulaminu, stają się uczestnikami Konkursu. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie drogą mailową na adres: 

tramwaj@tram-silesia.pl zdjęcia zakochanej pary, wykonanego w wagonie specjalnym 

„Zakochana Bana” w dniu 14.02.2014r. 

5. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia par – bohaterów zdjęcia. Każda para biorąca udział 

w Konkursie może nadesłać nie więcej niż dwa zdjęcia, w rozmiarze min. 0,5 MB do 

maks. 3 MB każde. 

6. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice, do Konkursu powinny być przesłane  

w formie plików cyfrowych w formacie JPEG (.jpg, .jpeg), w czytelnej jakości 

umożliwiającej publikację w sieci Internet i w prasie. 

mailto:tramwaj@tram-silesia.pl


7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zdjęć o niskiej jakości 

technicznej, przesłanych w niewłaściwym formacie, słabej rozdzielczości oraz zdjęć,  które 

w inny sposób naruszają Regulamin Konkursu. 

8. Do każdego zdjęcia należy załączyć: 

a)   imiona i nazwiska bohaterów zdjęcia, 

b) oświadczenia bohaterów zdjęcia – zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych     

 i rozpowszechnianie wizerunków (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu); 

c) oświadczenie autora zdjęcia – zgodę na publikację zdjęcia (zał. nr 2 do niniejszego 

Regulaminu). 

9. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na publikację danych osobowych (imię  

i nazwisko) uczestników Konkursu. 

10. Zdjęcia nie mogą naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przyjętych zasad 

współżycia społecznego. 

 

§3 

Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń 

Zdjęcia należy przesyłać do dnia 18.02.2014r. do godz. 24:00 (decyduje godzina wpływu do 

skrzynki odbiorczej ustanowionej przez Organizatora), z tematem maila „Konkurs”, na adres 

e-mail: tramwaj@tram-silesia.pl. 

 

§4 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Zgłoszenia będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą 

przedstawiciele TŚl i przedstawiciele KZK GOP.  

2. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje.  

3. Ocenie poddawana będzie oryginalność zdjęcia. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 20.02.2014r. 

5. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: 

 I miejsce - 2 bilety miesięczne AT SC + 2 duże maskotki firmowe TŚl, 

 II miejsce - 2 bilety miesięczne AT SC + 2 średnie maskotki firmowe TŚl, 

 III miejsce - 2 bilety miesięczne AT SC + 2 małe maskotki firmowe TŚl, 

 

 

 



Wyróżnienia: 

– 6  kubków termicznych TŚl, 

– 10 małych maskotek firmowych TŚl, 

– 10 kalendarzy plakatowych TŚl, 

– 10 kubków ceramicznych KZK GOP, 

– 10 kalendarzy trójdzielnych KZK GOP. 

6. Zwycięzcy nie mogą wymienić nagród na inne, na ich równowartość pieniężną, jak 

również przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie. 

7. Osoby nagrodzone poinformowane będą drogą mailową o wygranej/wyróżnieniu. 

8. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w dniu 20.02.2014 r. na stronie internetowej 

Organizatora: www.tram-silesia.pl. 

9. Nagrody będzie można odebrać w Punkcie Obsługi Pasażera znajdującym się  

w Katowicach, pl. Szewczyka (Dworzec Kolejowy Katowice) w terminie do 

28.02.2014r., po okazaniu dokumentu tożsamości i dostarczeniu oryginałów oświadczeń, 

o których mowa w § 2 ust 8. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie spowoduje 

jej przepadek.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

3. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z udziału w Konkursie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i wykorzystywania 

nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć. 

6. Organizator nie ma obowiązku publikowania zdjęć nadesłanych na Konkurs, a także tych, 

które otrzymały nagrody. 

http://www.tram-silesia.pl/


7. Uczestnicy nie mają prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów, ani 

innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie. 

8. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie, 

poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej Organizatora www.tram-silesia.pl. 

Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili zamieszczenia zmienionego 

Regulaminu na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu, o czym 

poinformuje na swojej stronie internetowej www.tram-silesia.pl. 

 

Chorzów, dnia 12 lutego 2014 r. 

http://www.tram-silesia.pl/
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Walentynkowego 

konkursu fotograficznego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja __________________________ (imię i nazwisko) oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.), do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją oraz w celach 

promocyjnych i informacyjnych Organizatora. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku 

utrwalonego na zdjęciach zgłoszonych do Konkursu, w celach związanych z realizacją 

Konkursu i jego promocją, a także w celach promocyjnych i informacyjnych Organizatora – 

w nieograniczonej ilości i czasie. 

  

 

 

...………………………………………. 

                                                                 (data i podpis uczestnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

do Regulaminu Walentynkowego 

konkursu fotograficznego 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja __________________________ (imię i nazwisko) oświadczam, że jestem autorem 

zdjęcia zgłoszonego do Konkursu przez __________________________ 

 i wyrażam zgodę na: 

a) zgłoszenie zdjęcia do Konkursu; 

b) nieodpłatną publikację zdjęcia w związku z Konkursem oraz w celach 

promocyjnych i informacyjnych Organizatora – w nieograniczonej ilości i czasie, 

poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora oraz w publikacjach 

promocyjnych i informacyjnych Organizatora; 

c) wprowadzenie zdjęcia do pamięci komputera i jego przechowywania w tej pamięci 

oraz na serwerach wewnętrznych i zewnętrznych Organizatora. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do celów związanych 

bezpośrednio z Konkursem i jego promocją oraz w celach promocyjnych 

i informacyjnych Organizatora. 

 

 

...………………………………………. 

 


