REGULAMIN KONKURSU „Nazwij pociąg do Krynicy i wygraj nagrody”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Nazwij pociąg do Krynicy i wygraj nagrody” i
jest zwany dalej: "Konkursem";
2. Organizatorem Konkursu jest inicjatywa społeczna Kolej na Jasło;
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na oficjalnym profilu
Facebook’owym inicjatywy społecznej kolej na Jasło w dniach od 27 do 29 czerwca
2021 r.
§2
WARUNKI I ZASADY 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;
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny;
4. Zasady udziału w konkursie:
a) w dniu 27 czerwca o godz. 8:00 na oficjalnym profilu Facebook’owym inicjatywy
społecznej Kolej na Jasło, zostanie opublikowany post konkursowy, w którego treści
znajdą się 4 propozycje nazw dla pociągu, który w okresie wakacyjnym kursował będzie
na trasie Jasło – Krynica – Jasła;
b) zadaniem Uczestnika, który zdecyduje się wziąć udział w konkursie, będzie dokonanie
wyboru jednej nazwy, którą uzna za najbardziej odpowiednią. Nazwę tę należy wpisać w
treści komentarza według schematu – „Wybieram: <tutaj wybrana przez Uczestnika
nazwa>”;
c) aby wziąć udział w konkursie, każdy Uczestnik w treści komentarza, o którym mowa w
§ 2 pkt 4b, zobowiązany jest również napisać w kilku zdaniach – W jakim celu zamierza
odwiedzić Krynicę lub inną miejscowość położoną na trasie przejazdu pociągu (co chce
zobaczyć, zwiedzić)? oraz dlaczego?
d) wszystkie komentarze, które spełniać będą postanowienia niniejszego konkursu, po
upływie terminu na ich dodanie, określonego w regulaminie, zostaną ocenione przez
pięcioosobowe jury konkursu. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę,
podczas dokonywania ich oceny, będą: kreatywność i oryginalność.

§3
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są zestawy upominków i gadżetów (10 sestawów)
przekazanych przez sponsorów Konkursu, Urząd Miasta w Jaśle oraz Koleje Małopolskie
sp. z o.o.;
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, których komentarze konkursowe
zostaną najwyżej ocenione przez powołane w tym celu jury;
3. Jedna osoba może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu;
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 2 (dwóch) dni
roboczych od zakończenia każdej z pięciu rund Konkursu;
4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora
(biuro@kolejnajaslo.pl) w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod
rygorem przepadku prawa do nagrody;
5. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie inicjatywa społeczna Kolej
na Jasło;
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z
wydaniem nagród.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na
stronie www.Jaslo4u.pl

