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Regulamin konkursu „INTERMODALNA KOLOROWANKA” 

 

 

§ 1   

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „INTERMODALNA KOLOROWANKA” (dalej: „Konkurs”) jest  

PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 16, 81-061, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  

w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000297665, kapitał zakładowy: 

77 565 556 zł, NIP: 7491968481, REGON: 532471265, zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski.. 

 

§ 2   

Zasady konkursu 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-12 lat, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w terminie wskazanym w § 3 ust. 1  

wykonać zadanie konkursowe polegające na pokolorowaniu jednej z 4 kolorowanek z serii 

Intermodal - a better way!, wydanych przez Organizatora lub dołączonych do kalendarza PCCI 2018. 

3. Uczestnicy na adres Organizatora przesyłają oryginały gotowych prac wraz z załączonymi  

i prawidłowo podpisanymi oświadczeniami. 

4. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych, ale może otrzymać maksymalnie jedną 

nagrodę. 

5. Autorem pracy może być osoba w wieku od 3 lat do 12 lat, przy czym zgłoszenia do Konkursu może 

dokonać tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  

 

§ 3 

Czas trwania konkursu 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 01.12.2017 r. i trwa do 31.01.2018 r., przy czym czynności związane  

z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do 28.02.2018 r. 

2. Do Konkursu zakwalifikują się tylko te prace, które w terminie do 31.01.2018 r. zostaną dostarczone 

wraz z kompletem oświadczeń do sekretariatu siedziby głównej Organizatora (Gdynia, ul. Hutnicza 

16, 81-061) lub zostaną przesłane pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora). 

 

§ 4 

Zasady wyłonienia zwycięzców 

 

1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Organizator na podstawie subiektywnej oceny nadesłanych 

prac. Przy wyborze najciekawszych zadań konkursowych Organizator będzie kierował się takimi 

kryteriami jak oryginalność, pomysłowość i kreatywność. 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:  

a) 3-5 lat,  

b) 6-8 lat, 

c) 9-12 lat. 
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3. Pod uwagę będą brane tylko prace spełniające warunki formalne Konkursu i nadesłane w terminie 

wskazanym w § 3 ust. 1. Wszelkie zadania konkursowe przesłane po upływie w/w terminu  

lub z nieprawidłowo uzupełnionym załącznikiem do niniejszego Regulaminu, nie będą przyjmowane 

przez Organizatora i nie biorą udziału w Konkursie. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora (www.pccintermodal.pl)  

oraz za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail podany w załączniku do kolorowanki) 

najpóźniej do dnia 14.02.2018 r. 

5. W przypadku gdy wybrany przez Organizatora laureat konkursu nie zgłosi się w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników, laureat ten traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji, 

nagroda przyznana temu laureatowi zostanie przekazana innemu uczestnikowi wybranemu przez 

Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

6. Nowy laureat konkursu wybrany przez Organizatora zostanie poinformowany o wygranej poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail przez Organizatora na adres e-mail podany w formularzu dołączonym 

do kolorowanki. W przypadku, gdy również nowy laureat nie odpowie na wysłany przez 

Organizatora e-mail w ciągu 7 dni kalendarzowych, nagroda przepada. 

 

§ 5 

Nagrody 

 

1. Wyłącznym fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator – firma PCC Intermodal S.A. 

2. Organizator informując o wynikach Konkursu, poinformuje o terminie i sposobie odbioru nagród. 

3. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych). 

 

§ 6 

Dane osobowe 

 

1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  

z późn.zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. 

Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu  

w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów: 

a) związanych z przeprowadzeniem Konkursu, 

b) wyłonieniem zwycięzców, 

c) przyznaniem i wydaniem nagród, 

d) postępowaniem reklamacyjnym. 

3. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania 

nagrody w Konkursie. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs egzemplarzy prac, których 

własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą otrzymania zgłoszenia udziału  

w Konkursie. Organizator posiada nieodpłatną bezterminową licencję na nadesłane prace bez 

żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym na utrwalenie i zwielokrotnienie w dowolnej 

ilości egzemplarzy technikami drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, fotograficznymi, 

cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi dla celów publikacji pracy 

konkursowej oraz jej archiwizowania w ramach archiwów drukowanych i elektronicznych. 



3 
 

§ 7 

Inne postanowienia 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu 

wejdzie w życie z chwilą jej publikacji na stronie internetowej Organizatora.. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu nagrody 

wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niepodania lub 

podania niepełnych danych osobowych i/lub adresu korespondencyjnego lub niepoinformowania 

przez Uczestnika o zmianie danych osobowych. 

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). 

4. Od decyzji Organizatora w kwestii wyboru zwycięzców nie przysługuje odwołanie. 

5. Inne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail pracownika 

Organizatora, tj. agnieszka.torbinska@pcc.eu. 

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora. 

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego. 

 
 
Załączniki:  
1. Zgoda na udział dziecka w Konkursie „INTERMODALNA KOLOROWANKA”. 
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