
Regulamin konkursu z okazji Dnia Kobiet  

 

§1 

Postanowienia ogólne konkursu 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji 

i uczestnictwa w konkursie z okazji Dnia Kobiet (zwanym dalej „Konkursem”), którego 

organizatorem jest spółka Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy 

ul. Inwalidzkiej 5, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszych odpowiedzi na pytanie: 

„Co najbardziej cenisz w kobietach?” (dalej „Odpowiedzi”), które do dnia 28.02.2021 r. 

włącznie zostaną przesłane na adres mailowy: tramwaj@tram-silesia.pl  

 

§2 

Zasady udziału w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni mężczyzna posiadający pełną zdolność 

do czynności prawnych, zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały 

lub tymczasowy. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Osoba, która przyśle Odpowiedź zgodnie z postanowieniami Regulaminu, staje się 

uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”). 

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

tramwaj@tram-silesia.pl Odpowiedzi (w treści e-maila bądź pliku .doc lub .docx) 

o maksymalnej objętości 400 znaków (ze spacjami) oraz kopię podpisanego oświadczenia 

stanowiącego załącznik do Regulaminu. 

5. Przesłane Odpowiedzi bez wymaganego oświadczenia nie zostaną zakwalifikowane do 

Konkursu i nie będą oceniane. 

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

zasad współżycia społecznego. 

§3 

Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń 

Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 28.02.2021 r. do godz. 23:59 (decyduje godzina 

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

Kobiet”, na adres e-mail: tramwaj@tram-silesia.pl. 
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§4 

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

1. Spośród przesłanych na podany w § 3 adres e-mail Odpowiedzi jury Organizatora 

wybierze najciekawsze.  

2. Autorzy wybranych przez jury Odpowiedzi otrzymają podróżne atomizery na perfumy, 

tzw. perfumetki o poj. 5 ml, które mogą być doskonałym dodatkiem do prezentu na Dzień 

Kobiet. 

3. Organizator dopuszcza możliwość przysłania więcej niż jednej Odpowiedzi od jednego 

Uczestnika, jednak zastrzega, że Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę. 

4. O rozstrzygnięciu Konkursu nagrodzeni zostaną poinformowani drogą mailową. 

5. Ilość nagród jest ograniczona. 

6. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje.  

7. Zwycięzcy nie mogą wymienić nagród na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość 

pieniężną. 

8. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres wskazany w oświadczeniu. 

9. Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka Tramwaje Śląskie S.A. 

 

§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 zostaną 

wyłączone z udziału w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego opublikowania nagrodzonych 

Odpowiedzi w prezentacji multimedialnej wyświetlanej na monitorach LCD 

w tramwajach, na stronie internetowej Organizatora, w publikacjach promocyjnych 

i informacyjnych Organizatora.  

5. Organizator nie ma obowiązku publikowania nadesłanych Odpowiedzi. 

6. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów, ani 

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

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

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

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


8. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili zamieszczenia zmienionego 

Regulaminu na stronie internetowej.  

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

poinformuje na wymienionej w ust.7 stronie internetowej.  

 

 

 

Chorzów, dn. 19.02.2021 r. 


