
REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pamiątka znad Bałtyku” i jest zwany dalej "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Świdnica  

Sp. z o.o, ul. Inżynierska 6, 58-100 Świdnica  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony ww.mpk.swidnica.pl/konkurs oraz 

profilu Facebook od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 30.06.2021 roku do 31.08.2021. 

4. Podczas konkursu nie będą przetwarzane dane osobowe uczestników. 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności 

prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego.  

b) nie jest pracownikiem Organizatora; 

c) nie jest członkiem rodziny ani powinowatym pracownika Organizatora.  

 

 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1.Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

b) musi umieści w komentarzu do postu konkursowego własnego autorstwa zdjęcie z wakacji 

spędzanych nad Bałtykiem. Można umieścić wiele zdjęć w czasie trwania konkursu, ale tylko jedno 

tygodniowo. 

c) musi polubić stronę MPK Świdnica na FB.  



2. Dodatkowo w treści opisu do zdjęcia można zamieścić dwu zdaniowy opis swojego pobytu z 

zaznaczeniem rodzaju środka transportu pomocnego w podróży nad Bałtyk (pociąg, autobus, 

samochód, samolot, rower etc). 

 

§ 4 

NAGRODY 

 

1.Nagrodą w konkursie ufundowaną przez Organizatora jest darmowy przejazd nad Bałtyk i z 

powrotem komfortowym autobusem MPK w dowolnym terminie wynikającym z rozkładu jazdy w 

lipcu i sierpniu 2022 roku dla maksymalnie dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci łącznie. 

 

2. Zdobywcą nagrody zostanie autor zdjęcia wyłoniony w następujący sposób: 

- Zdjęcia umieszczone w kolejnym tygodniu konkursu są poddawanie ocenia internautów. Zdjęcie, 

które przez siedem dni od zamieszczenia uzyska najwięcej ocen „lubię to” przechodzi do finału. Na 

przykład: zdjęcie umieszczone w sobotę w drugim tygodniu konkursu jest oceniane do piątku 

włącznie w trzecim tygodniu konkursu, ale zwycięzca jest laureatem drugiego tygodnia konkursu. 

 

- zwycięzcy poszczególnych tygodni będą anonimowo poddani ocenie powołanego przez 

Organizatora jury składającego się ze świdnickich fotoreporterów. Jury wskaże zwycięzcę. 

 

3.Organizator ogłosi publicznie na fanpage oraz stronie www wyniki konkursu. 

 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator.  

 

5. Zdobywca nagrody powinien wskazać termin realizacji wygranej z trzytygodniowym 

wyprzedzeniem.  

W przypadku niewykorzystania nagrody w roku 2022 nagroda przepada. 

 

7. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa 

podatkowego. 

 

§ 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 



 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” sp. 

z o. o. z siedzibą w Świdnicy (58-100), przy ul. Inżynierskiej 6, KRS: 0000217735, NIP: 8842501652, 

REGON: 891524718;  Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem drogi 

elektronicznej sekretariat@mpk.swidnica.pl; Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w razie przetwarzania 

danych osobowych z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących;  Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów wynikających ze zgody, która 

została udzielona/wykonania umowy zawartej z Administratorem danych osobowych;  Państwa dane 

osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie 

uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych; Dane 

osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia realizacji usługi/trwania umowy, jednakże nie 

krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 6 

REKLAMACJE  

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za 

pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres konkursy@mpk.swidnica.pl lub w formie pisemnej 

listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, 

jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji. 

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia 

Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji 

polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji. 

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające 

udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji. 

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane 

nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie 

powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 

dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 



1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych 

względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu 

poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na 

stronie Organizatora Konkursu. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w 

Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, 

podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika 

wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i 

przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

4. Drukowana wersja niniejszego regulaminu jest dostępna w siedzibie organizatora. 


