
Regulamin „Konkursu katarzynkowego” 

 

§1 

Postanowienia ogólne konkursu 

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

w zorganizowanym z okazji Święta Tramwajarzy konkursie katarzynkowym (zwanym 

dalej „Konkursem”), którego organizatorem są: spółka Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą  

w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5 oraz Klub Miłośników Transportu Miejskiego  

w Chorzowie Batorym z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5 (dalej TŚ  

i KMTM). 

2. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone 

na stronach Organizatorów: tramwajeslaskie.eu, kmtm.org.pl, 

facebook.com/kmtm.chorzow) i przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres mailowy: tramwaj@tram-silesia.pl w terminie do dnia 21.11.2021 r. włącznie. 

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

 

§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. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie maila z odpowiedziami na pięć 

pytań, które zamieszczone są na stronach Organizatorów oraz wypełnionego załącznika  

nr 1 zawierającego dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu uczestnika konkursu) 

oraz podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie 

wizerunku. 

4. Przesłanie maila z odpowiedziami bez wymaganego oświadczenia nie zostanie 

zakwalifikowane do Konkursu i nie będzie oceniane. 

5. Przesłanie maila z niepełną liczbą odpowiedzi nie zostanie zakwalifikowane do Konkursu  

i nie będzie oceniane. 



6. Osoby, które prześlą maila z pięcioma odpowiedziami zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, stają się uczestnikami Konkursu. 

 

§3 

Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń 

Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 21.11.2021 r. do godz. 23:59 (decyduje godzina 

wpływu do skrzynki odbiorczej z tematem maila „Konkurs katarzynkowy”, na adres e-mail: 

tramwaj@tram-silesia.pl 

 

§4 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Odpowiedzi będą oceniane przez jury powołane przez Organizatorów, w skład którego 

wejdą przedstawiciele TŚ i KMTM. 

2. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje.  

3. Ocenie poddawana będzie poprawność udzielonych odpowiedzi oraz kolejność zgłoszeń. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 24.11.2021 r. na stronie internetowej 

Organizatorów  (tramwajeslaskie.eu, kmtm.org.pl i facebook.com/kmtm.chorzow).  

5. Spośród nadesłanych zgłoszeń z odpowiedziami Organizatorzy wybiorą pięciu laureatów, 

którzy otrzymają nagrodę w postaci biletu dla dwóch osób na wycieczkę historycznym 

wagonem typu N po najciekawszych fragmentach sieci tramwajowej, która odbędzie się  

w sobotę 27.11.2021 r. w godzinach 10.00.-16.30. Dokładna trasa przejazdu zostanie 

udostępniona na stronach internetowych Organizatorów.  

6. Organizatorzy nie zapewniają laureatom Konkursu dojazdu i powrotu z wycieczki. Punkty 

początkowe i końcowe, na których będzie można wsiadać/wysiadać  uzgodnione zostaną  

z laureatami.  

7. Organizatorzy przewidują możliwość przyznania nagród dodatkowych, nieopisanych  

w Regulaminie.  

8. Laureaci Konkursu nie mogą wymienić nagrody na inną, w tym, na jej równowartość 

pieniężną, jak również przenieść prawa do jej otrzymania na osoby trzecie. 

9. Laureaci Konkursu o wygranej poinformowani zostaną drogą mailową lub telefonicznie. 

10. Niestawienie się w dniu 27.11.2021 r. na wycieczce spowoduje przepadek nagrody. 

11. Organizatorzy zastrzegają 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. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego opublikowania wizerunku 

laureatów Konkursu jak i zrelacjonowania (również dokumentacja fotograficzna) 

wycieczki z dn. 27.11.2021 r., w miesięczniku Silesia Tram News oraz na stronach 

internetowych Organizatorów. 

6. Organizatorzy nie mają obowiązku publikowania nadesłanych odpowiedzi na stronach 

internetowych. 

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

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

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

poprzez zamieszczenie zmian na stronach internetowych: tramwajeslaskie.eu, 

kmtm.org.pl i facebook.com/kmtm.chorzow. 

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

Regulaminu na stronach internetowych, o ile nie zastrzeżono inaczej. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu, o czym 

poinformuje na wymienionych w ust. 8 stronach internetowych.  

 

 

Chorzów, dn. 17.11.2021 r. 


