
Regulamin konkursu walentynkowego 

„Zakochaną Baną do gwiazd”  

 

 

§1 

Postanowienia ogólne konkursu 

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

w konkursie walentynkowym pn. „Zakochaną Baną do gwiazd” (zwanym dalej 

„Konkursem”), którego organizatorem jest spółka Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą  

w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, zwana dalej „Organizatorem” oraz Planetarium  

i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (w skrócie 

Planetrium Śląskie) z siedzibą w Chorzowie przy al. Planetarium 4 będące i zwane dalej 

„Partnerem” Konkursu. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszego i najbardziej poruszającego 

opowiadania na temat własnej historii miłości (dalej: „Opowiadanie”), które do dn. 

07.02.2021 r. włącznie zostanie przesłane na adres mailowy: tramwaj@tram-silesia.pl  

3. Fundatorem nagród w Konkursie są: Tramwaje Śląskie S.A. i. Planetarium Śląskie.  

§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 przyślą opowiadanie zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu, 

stają się uczestnikami Konkursu. 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie drogą mailową na adres: tramwaj@tram-

silesia.pl Opowiadania (w pliku .doc lub .docx) oraz: 

a) imienia i nazwiska autora Opowiadania oraz numeru telefonu kontaktowego; 

b) kopię oświadczenia autora Opowiadania zawierającego zgodę na nieodpłatną publikację 

Opowiadania oraz relacji z randki w dniu 14.02.2021 r. w miesięczniku Silesia Tram 

News, na stronie internetowej Organizatora i Partnera Konkursu oraz w publikacjach 

mailto:tramwaj@tram-silesia.pl
mailto:tramwaj@tram-silesia.pl#_blank
mailto:tramwaj@tram-silesia.pl#_blank


promocyjnych i informacyjnych Organizatora i Partnera Konkursu, oraz zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (załącznik do niniejszego Regulaminu). 

c) kopię oświadczenia drugiego bohatera Opowiadania, zawierającego zgodę na 

nieodpłatną publikację Opowiadania oraz relacji z randki w dniu 14.02.2021 r. w 

miesięczniku Silesia Tram News, na stronie internetowej Organizatora i Partnera 

Konkursu oraz w publikacjach promocyjnych i informacyjnych Organizatora i Partnera 

Konkursu, oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (załącznik do 

niniejszego Regulaminu). 

5. Przesłanie Opowiadania bez wymaganych oświadczeń nie zostanie zakwalifikowane do 

Konkursu i nie będzie oceniane. 

6. Opowiadania nie mogą naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przyjętych 

zasad współżycia społecznego. 

7. Organizator dopuszcza formę tekstową i tekstowo-obrazową (np. typu komiks) 

Opowiadania. Wybór formy i długość Opowiadania jest dowolna. 

 

§3 

Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń 

Opowiadania należy przesyłać do dnia 07.02.2021 r. do godz. 23:59 (decyduje godzina 

wpływu do skrzynki odbiorczej ustanowionej przez Organizatora), z tematem maila „Konkurs 

walentynkowy”, na adres e-mail: tramwaj@tram-silesia.pl 

 

§4 

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

1. Opowiadania będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora. 

2. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje.  

3. Ocenie poddawana będzie historia związku (miłości) bohaterów i oryginalny sposób jej 

przedstawienia. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 10.02.2021 r. na stronie internetowej 

Organizatora: www.tram-silesia.pl. 

5. Spośród nadesłanych opowiadań Organizator wybierze jedno, którego autor opowiadania 

otrzyma zaproszenie dla dwóch osób na walentynkową randkę w dniu 14.02.2021 r. 

Randka z seansem w mobilnym Planetarium oraz poczęstunkiem odbędzie się w zajezdni 

spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie Batorym. Organizator zapewni zwycięskiej 
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parze dojazd do zajezdni i powrót tramwajem specjalnym. Przystanek początkowy  

i końcowy w drodze powrotnej uzgodnione zostaną z laureatem Konkursu.  

6. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień i ustanowienia nagród 

dodatkowych, nieopisanych w Regulaminie.  

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

również przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie. 

8. Osoby nagrodzone o wygranej poinformowane zostaną drogą mailową lub telefonicznie. 

9. Nieodebranie nagrody, tj. niestawienie się w dn. 14.02.2021 r. na umówionym przystanku 

tramwajowym spowoduje jej przepadek. W przypadku szczególnym Organizator 

dopuszcza możliwość odebrania nagrody w innym – zaakceptowanym przez Organizatora  

i Partnera Konkursu – terminie. 

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 opublikowania nagrodzonego 

Opowiadania jak i zrelacjonowania (również dokumentacja fotograficzna) randki z dnia 

14.02.2021 r. w miesięczniku Silesia Tram News oraz na stronach internetowych 

Organizatora i Partnera Konkursu. 

6. Organizator nie ma obowiązku publikowania nadesłanych opowiadań na stronie 

internetowej. 

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 stronach internetowych: www.tram-silesia.pl oraz 

www.planetarium.edu.pl. 
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9. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili zamieszczenia zmienionego 

Regulaminu na stronach internetowych, o ile nie zastrzeżono inaczej. 

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

poinformuje na wymienionych w ust. 8 stronach internetowych.  

 

Chorzów, dn. 01.02.2021 r. 

 


