
1 

 

Regulamin Konkursu z okazji Dnia Dziecka  

„Mój wymarzony tramwaj” 

 

§1 

Postanowienia ogólne konkursu 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w konkursie 

zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka pn. „Mój wymarzony tramwaj” (dalej „Konkurs”), 

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

ul. Inwalidzkiej 5 (dalej „Organizator”). 

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie „tramwaju marzeń” (dalej „Praca”)  

wykorzystując do tego celu szablon tramwaju, który należy pobrać ze strony 

internetowej Organizatora i przyozdobić dowolną techniką (np. pomalować, okleić 

itp.) a następnie zdjęcia złożonego modelu przesłać na adres mailowy Organizatora. 

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

 

§2 

Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”)  może być każda osoba fizyczna, zamieszkała 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy, która do dnia 

zakończenia Konkursu, tj. do dn. 20.06.2021 r. nie ukończyła 15 roku życia.  

3. Autorzy własnoręcznie wykonanych Prac, których zdjęcia zostaną przesłane na adres 

tramwaj@tram-silesia.pl, zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu, stają się 

Uczestnikami Konkursu. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie drogą mailową na podany w ust. 3 

i ust. 6 adres mailowy: 

 maksymalnie 4 zdjęć wykonanej Pracy (w pliku .jpg);  

 wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

5. Przesłanie zdjęć Prac bez karty zgłoszeniowej nie zostanie zakwalifikowane do Konkursu  

i nie będzie oceniane.  

6. Zdjęcia wykonanych Prac wraz z kartą zgłoszeniową należy przesyłać do dnia  

20.06.2021 r. do godz. 23:59 (decyduje godzina wpływu do skrzynki odbiorczej 
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ustanowionej przez Organizatora),  z  tematem  maila „Mój wymarzony tramwaj”, 

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

7. Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie jedną Pracę. Jeżeli Uczestnik prześle 

maila /maile ze zdjęciami różnych Prac, Organizator ma prawo wyboru tylko jednej Pracy. 

 

§3 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora. 

2. Ocenie poddana zostanie  estetyka Pracy i oryginalny sposób jej wykonania. 

3. Spośród nadesłanych zdjęć Prac Organizator wybierze trzy, które zostaną nagrodzone 

„Tramusiem” – maskotką firmową Organizatorami innymi gadżetami firmowymi. 

4. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień i ustanowienia nagród 

dodatkowych, nieopisanych w Regulaminie.  

5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 23.06.2021 r.  

6. Osoby nagrodzone,  o wygranej poinformowane zostaną drogą mailową lub telefonicznie. 

7. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje.  

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

również przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie. 

9. Nagrody wysłane zostaną pocztą na adres wskazany w karcie zgłoszeniowej. 

 

§4 

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 zdjęć nagrodzonych 

prac w miesięczniku Silesia Tram News oraz na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu. 
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6. Organizator nie ma obowiązku publikowania wszystkich nadesłanych zdjęć prac 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  

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 wymienionej w ust. 8 stronie internetowej. 

 

Chorzów, dn. 31.05.2021 r. 

 

 

 

 

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

