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Regulamin konkursu  „Dzień w kolorach PCC Intermodal” 

 

  

§ 1   

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Dzień w kolorach PCC Intermodal” (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: 

103.565.556 zł, NIP: 7491968481, REGON: 532471265, zwany dalej „Organizatorem”.  

 

§ 2   

Zasady konkursu 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla aktywnych klientów współpracujących z firmą PCC Intermodal S.A., 

którzy w terminie od 1.08.2018 r. do 31.07.2019 r. zamówili przewóz przynajmniej jednego 

kontenera, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

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

wykonać zadanie konkursowe i udokumentować wykonane zadanie poprzez przesłanie zdjęcia 

swojej firmy/grupy/zespołu. 

3. Zadanie konkursowe polega na ustawieniu osób, ubranych na pomarańczowo lub posiadających 

widoczne elementy ubrania w kolorze pomarańczowym, w jak najdłuższy pociąg i wykonaniu zdjęcia 

tego pociągu z ustawionych osób. 

4. Uczestnik na adres marketing.intermodal@pcc.eu do dnia 30.08.2019 zobowiązany jest przesłać 

zdjęcie dokumentujące przeprowadzoną zgodnie z regulaminem akcję „Dzień w kolorach PCC 

Intermodal” wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1) oraz uzyskanie 

pisemnej zgody na wykorzystanie i publikację wizerunku wszystkich uczestników na zdjęciu 

(załącznik nr 2). 

5. Na zdjęciu musi znajdować się więcej niż 1 osoba ubrana w kolory PCCI. 

 

 

§ 3 

Czas trwania konkursu 

 

1. Konkurs odbywa się w terminie między 1.08.2019 a 30.08.2019., przy czym czynności związane  

z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do 27.09.2019 r. 

 

§ 4 

Zasady wyłonienia zwycięzców 

 

1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Jury powołane przez Organizatora.  

2. Przy wyborze zwycięzców będzie brana pod uwagę na równi ilość osób ustawionych w pociąg, 

kreatywność i zaangażowanie zespołów.  

3. Pod uwagę będą brane tylko prace spełniające warunki formalne Konkursu, tj. udokumentowane  

i nadesłane w terminie wskazanym w § 2 ust. 4. Wszelkie zadania konkursowe przesłane po upływie 
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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 za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail z którego 

wpłynęło zgłoszenie) najpóźniej do dnia 16.09.2019 r. 

§ 5 

Nagrody 

 

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

2. Nagrodą główną jest wyjazd weekendowy dla 10 osób reprezentujących firmę zwycięską wraz  

z pracownikami PCC Intermodal. 

Dodatkowo wszystkie osoby znajdujące się na zwycięskim zdjęciu ubrane na pomarańczowo  

otrzymają pomarańczową kosmetyczkę z produktami  Grupy PCC. 

3. Dodatkowo Organizator przyzna 3 wyróżnienia. Nagrodą dla wyróżnionych zespołów będą 

pomarańczowe kosmetyczki z produktami Grupy PCC dla każdego uczestnika ubranego na 

pomarańczowo.  

4. Organizator może przyznać również 20 specjalnych nagród indywidualnych, dla uczestników, którzy 

szczególnie wyróżnią się na zdjęciach. Nagrody te będą przyznawane na podstawie  indywidualnej 

oceny dokonanej przez Jury. Nagrodą będą pomarańczowe kominy firmy Buff.  

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

§ 6 

Jury 

1. Oceny zadania konkursowego dokona Jury powołane przez Organizatora na podstawie subiektywnej     

    oceny nadesłanych zdjęć.  

2. Kreacje konkursowe będą oceniane wyłącznie na podstawie przesłanych zdjęć. 

3. Decyzje Jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

§ 7 

Dane osobowe 

 

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

z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000   

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 prac, których własność 

przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą otrzymania zgłoszenia udziału  

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

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

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. marketing.intermodal@pcc.eu 

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

intermodal.eu 

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

polskiego. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE DZIEŃ W KOLORACH PCC INTERMODAL 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej firmę/grupę/zespół  
……..……………………………………………………………….......................................................................................... 
Ilość, imiona i nazwiska osób ubranych na pomarańczowo ustawionych w pociąg (wymienione  
w sposób umożliwiające ich identyfikację, pomocną w przyznawaniu nagród indywidualnych): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon ……………………………..........……………e-mail:………………………………………….........................................  
Firma (nazwa, adres)  ………………..………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że:  
a) zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Dzień w kolorach PCC Intermodal;  
b) posiadam pełnię praw autorskich do przesłanych fotografii;  
c) udzielam Organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z autorskich praw 
majątkowych do przesłanych fotografii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach 
eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką 
drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we 
wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania  
i wprowadzania do obrotu;  
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym 
do realizacji konkursu: imię, nazwisko - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych 
jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

 

 

………………………                                                                                                            ……………………………………  
Data i miejscowość                                                                                                  Podpis uczestnika Konkursu 
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Załącznik nr 2  
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnienie mojego wizerunku przez PCC 
Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni (PCCI), utrwalonego na zdjęciu podczas udziału w konkursie „Dzień 
w kolorach PCCI”, w celu reklamowym w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką 
drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we 
wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania  
i wprowadzania do obrotu. 
 
PCCI przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku 
uczestnika, w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów. 
 
Rozpowszechnienie niniejszego wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie wiąże się z obowiązkiem 
zapłaty na rzecz uczestnika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego 
tytułu. 
 
 

l.p.  Imię i nazwisko Czytelny podpis  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


