
REGULAMIN RYWALIZACJI W APLIKACJI ENDOMONDO: 1500000 KM NA 15-LECIE PCC 

INTERMODAL SA 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wyłącznym organizatorem rywalizacji i fundatorem nagród jest firma PCC Intermodal SA  

2. 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”.  

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

wejdzie w życie z chwilą jej publikacji. 

4. Rywalizacja 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.). 

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

polskiego. 

6. Przystąpienie do rywalizacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

II. CEL 

1. Celem rywalizacji jest uzbieranie przez wszystkich uczestników minimum 1 500 000 km. 

III. TERMIN 

1. Start 15.07.2020 00:001. 

2. Finał 15.09.2020 23:59. 

IV. UCZESTNICY WYZWANIA 

1. W rywalizacji może wziąć udział każda osoba fizyczna (nie tylko pracownik PCC Intermodal S.A.), 

która zarejestruje się w aplikacji Endomondo i w terminie wskazanym w III.1. przystąpi do rywalizacji 

prowadzonej pod nazwą „1500000 km na 15-lecie PCC Intermodal SA” („Uczestnik”). 

2. Uczestnik może przystąpić i zrezygnować z rywalizacji w dowolnym momencie.  

3. Udział w rywalizacji jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Do wzięcia udziału w rywalizacji niezbędne jest urządzenie mobilne z funkcją GPS oraz 

zainstalowanie aplikacji Endomondo i zarejestrowanie się w niej. 

V. ZASADY I PRZEBIEG RYWALIZACJI 

1. Zadaniem uczestników rywalizacji 1500000 km na 15-lecie PCC Intermodal jest uzbieranie minimum 

1 500 000 km. 

2. Zbieranie kilometrów odbywa się wyłącznie za pomocą aplikacji Endomondo. 

3. Uczestnicy mogą zbierać kilometry biegając, chodząc lub jeżdżąc na rowerze. 

4. Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody lub usunąć uczestnika rywalizacji w przypadku 

podejrzenia fałszowania wyników. 

 

VI. PRZYZNANIE NAGRÓD 

1. Organizator przyzna 1 500 nagród rzeczowych. 

2. Nagrody zostaną przyznane pod warunkiem uzbierania min. 1 500 000 km przez wszystkich 

uczestników rywalizacji. 



3. Po zakończeniu rywalizacji Organizator przyzna 1 500 nagród co piętnastej osobie, z największą 

liczbą uzbieranych kilometrów na koncie, rozpoczynając od pierwszego uczestnika (nagrodę otrzyma 

1, 15, 30… osoba biorąca udział w rywalizacji). 

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przebycie przez uczestnika indywidualnie min. 15 km. 

5. Lista nagrodzonych osób (nazwa użytkownika w aplikacji Endomondo) zostanie opublikowana na 

profilu FB Organizatora: https://pl-pl.facebook.com/pccintermodal/ w terminie do 30 września 2020 

r. 

6. Nagrodami w konkursie są gadżety sportowe z logo Organizatora tj.: buffy, torby termiczne, saszetki-

nerki, bidony, kubki termiczne i inne. 

7. Na profilu FB Organizatora: https://pl-pl.facebook.com/pccintermodal/ pod postem z okazji 

rywalizacji biegowej na 15-lecie, uczestnicy wyzwania będą mogli udostępniać w komentarzu zdjęcia 

pokazujące jak zdobywają kilometry dla PCC Intermodal. Dla 3 najbardziej pomarańczowych ujęć 

Organizator przewidział 3 nagrody rzeczowe – pomarańczowe zegarki sportowe. Zegarki stanowią 

nagrody dodatkowe poza rywalizacją sportową i będą przyznawane na podstawie oceny uznaniowej 

przez Organizatora.  

8. Nagrody będą dostępne, po wcześniejszym ustaleniu i umówieniu dokładnego terminu i miejsca 

odbioru, w siedzibach Organizatora: 

− Biuro PCC Intermodal Gdynia, ul. Hutnicza 16 

− Biuro PCC Intermodal Sosnowiec, ul. Małachowskiego 1a 

− Biuro PCC Intermodal Hamburg, Grevenweg 89 

− Terminal PCC Intermodal Kutno, ul. Intermodalna 5 

− Terminal PCC Intermodal Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 6 

− Terminal PCC Intermodal Gliwice, ul. Portowa 28 

− DEPO PCC Intermodal Kolbuszowa, ul. Ks. Ludwika Ruczki 3c 

− Terminal PCC Intermodal Frankfurt Oder, Georg Richter Str. 15 

9. Zwycięzcy rywalizacji otrzymują po jednej nagrodzie. 

10. Nagrody są przydzielane przez Organizatora. 

11. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub równowartość finansową. 

VII. 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 rywalizacji (imię, nazwisko, 

dane kontaktowe, nick pod którym Uczestnik jest zarejestrowany w aplikacji Endomondo, 

trasy/dystans przebyte w ramach konkursu) jest Organizator. Podane przez Uczestników dane 

osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rywalizacji w zakresie i na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.  

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów: 

− związanych z przeprowadzeniem rywalizacji,  

− wyłonieniem zwycięzców,  

− przyznaniem i wydaniem nagród. 

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

nagrody w Konkursie. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

https://pl-pl.facebook.com/pccintermodal/
https://pl-pl.facebook.com/pccintermodal/


16.09.2020 r. - Aktualizacja regulaminu 

1. Organizator zakończył promowanie wyzwania z okazji 15-lecia z dniem 15.09.2020.  

2. PCC Intermodal przyzna nagrody wg zarejestrowanej na platformie Endomondo kolejności 

uczestników. Widok wyników będzie zapisany po zakończeniu rywalizacji między 15-30.09. 

3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana wg nazwisk/nicków na Endomondo w komentarzach pod 

rywalizacją „1500000 km na 15-lecie PCC Intermodal”  oraz Fan Page 

https://www.facebook.com/pccintermodal. Wskazani przez organizatora zwycięscy będą mieli 2 

tygodnie na skontaktowanie się z organizatorem w celu ustalenia miejsca odbioru nagrody. Z każdym 

zwycięzcą zostanie ustalony indywidualny kod odbioru. Osoby które nie zgłoszą się do organizatora do 

15.10 mailowo lub via FB zostaną uznane jakoby zrezygnowały z nagrody. Odbiór nagród będzie jedynie 

osobisty. Organizator nie wysyła nagród. Nagrody będą do odbiory na terenie wybranej jednostki 

organizacyjnej PCCI w terminie między 2.11 - 10.12.2020.  

4. W podziękowaniu za dużą aktywność i zainteresowanie zabawą, nagrody otrzyma 151 pierwszych 

uczestników z największą liczbą km; oraz każdy co piętnasty (15) uczestnik wyzwania który na liczniku 

uzbierał minimum 15 km zaczynając od nr 151+15 =166..itd!  

5. Lista zwycięzców zostanie opublikowana wg nazwisk/nicków na Endomondo oraz FB w dniu 

25.09.2020. 

6. Dodatkowo PCC Intermodal nagrodzi pierwszych 150 uczestników, którzy do 30.09 prześlą na FB 

swój screen z treningu zarejestrowanego między 15.07-15.09.2020 na którym pokażą mapkę trasy z 

podsumowaniem wybranej aktywności i dystansem dokładnie 15 km! 

7. PCC Intermodal przekaże niewykorzystane nagrody z puli na cele charytatywne.  

 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ! Zachęcamy by nadal aktywnie spędzać czas! 

 

https://www.facebook.com/pccintermodal

