REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I PODOPIECZNYCH PRACOWNIKÓW PKP
CARGO SERVICE sp. z o.o.
1. Organizatorem konkursu jest PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Grójecka 17, który jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu.
2. Konkurs rozpoczyna się 21 marca 2021 r. i trwać będzie do 21 kwietnia 2021 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Sfotografuj wiosnę”.
4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci i podopieczni pracowników PKP CARGO SERVICE,
które nie ukończyły 18 roku życia.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy przesłać mailem na adresy:
a) joanna.mielnikiewicz@pkpcargoservice.com
b) maciej.brewor@pkpcargoservice.com
do dnia 21 kwietnia 2021 roku.
Organizator rekomenduje zadzwonić pod numer 693 910 389 w celu sprawdzenia czy praca dotarła
na wskazane adresy mailowe.
2. Co należy przygotować?
Pracę konkursową w formie zdjęcia i formacie jpg. Prace mogą być wykonane telefonem
komórkowym, ale w takim wypadku należy zachować najwyższą możliwą jakość. Zdjęcie
powinno być wyraźne i w rozdzielczości umożliwiającej wyświetlenie go na ekranie monitora
komputerowego.
Pomysłowość będzie wysoko oceniana przez Komisję konkursową.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi dzieci / podopiecznych
pracowników PKP CARGO SERVICE, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe
i osobiste do przekazanej pracy.
7. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym
przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w
zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez uczestnika powyższych
postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące
natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie
odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje
jej wykorzystania przez organizatora w ramach Konkursu.
8. Jeżeli fotografie będą przedstawiały osobę / osoby, wówczas rodzic / opiekun uczestnika
zobowiązany jest uzyskać zgodę na publikację wizerunku (wzór zgody w załączeniu). Brak
takiej zgody dyskwalifikuje pracę z uwagi na brak możliwości umieszczenia jej na stronie
internetowej Spółki.
9. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć maila z pracą tytułem oraz własnym imieniem,
nazwiskiem i wiekiem, oraz podać dane rodzica / opiekuna, takie jak: imię i nazwisko oraz
numer telefonu rodzica / opiekuna, sekcja / obszar w którym rodzic / opiekun pracuje.
Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane,
anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
10. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie
nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów konkursu
w 3 grupach wiekowych:
a) do lat 5;
b) od lat 6 do lat 10;
c) od 11 roku życia
2. Kryteria oceny prac w każdej grupie wiekowej: zgodność z tematyką, estetyka pracy
i oryginalność.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 21 kwietnia 2021 r., poprzez telefoniczne
poinformowanie wszystkich uczestników o wynikach konkursu. Dodatkowo informacja o
laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych https://pkpcargoservice.com
(zakładka „Aktualności”)
3. Nagrodą główną w każdej z grup wiekowych jest nagroda rzeczowa.
4. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce.
5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, nagród ex aequo, jak i również prawo do
nieprzyznania nagród.
6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość
pieniężną.
8. Nagrody będą do odebrania przez rodzica / opiekuna laureata konkursu w Biurze Sprzedaży
i Promocji PKP CARGO SERVICE, ul. Czerwińskiego 6 (pokój 104), Katowice, w dniach
27 – 30 kwietnia 2021 r. Po tym terminie zostaną przekazane na sekcje / obszary, w których
pracuje rodzic / opiekun laureata konkursu i będą do odbioru u kierownika sekcji / obszaru przez
rodzica / opiekuna laureata.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w siedzibie PKP
CARGO SERVICE oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej
https://pkpcargoservice.com
2. Autorzy zgadzają się na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac
na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie https://pkpcargoservice.com
oraz w Biurze Sprzedaży i Promocji PKP CARGO SERVICE, ul. Czerwińskiego 6, Katowice.
4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
6. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Biuro Sprzedaży i Promocji PKP CARGO
SERVICE sp. z o.o. pod numerem tel (+48) 693 910 389

