REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Modernizacja taboru tramwajowego” i jest zwany dalej:
"Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Spółka Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
3. Fundatorem nagród jest Spółka Tramwaje Szczecińskie zwana dalej Spółką.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.ts.szczecin.pl
w dniach 21 - 23 maja 2012 roku.

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) Ukończyła 13 rok życia;
b) nie jest pracownikiem Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. oraz członkiem jego rodziny.

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.
b) Osoba biorąca udział w Konkursie w przesłanym przez siebie mailu zamieści oświadczenie
o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tramwaje Szczecińskie
Spółka z o. o., ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin, w celu przeprowadzenia Konkursu
oraz w związku z wydaniem nagród. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym
prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, które zawarte jest
w regulaminie Konkursu.

§3
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
21 maja 2012 r.
 Zestaw gadżetów – Kubek, kamizelka odblaskowa, pen drive – dla pierwszych 5 osób, które
prześlą prawidłowe odpowiedzi
 Torba sportowa – dla osoby, która jako 6 prześle prawidłowe odpowiedzi
 Zestaw gadżetów - Kubek, pen drive, długopis- dla osób, które prześlą prawidłowe
odpowiedzi jako 7, 8, 9 i 10
22 maja 2012 r.
 Zestaw gadżetów – Kamizelka odblaskowa, pen drive, długopis – dla pierwszych 5 osób,
które prześlą prawidłowe odpowiedzi
 Torba podróżna – dla osoby, która jako 6 prześle prawidłowe odpowiedzi
 Zestaw gadżetów - Kubek, pen drive - dla osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi jako 7,
8, 9 i 10
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23 maja 2012 r.
 Zestaw gadżetów – Kamizelka odblaskowa, kubek, długopis – dla pierwszych 5 osób, które
prześlą prawidłowe odpowiedzi
 Torba sportowa – dla osoby, która jako 6 prześle prawidłowe odpowiedzi
 Pióro wieczne Waterman – dla osoby, która jako 7 prześle prawidłowe odpowiedzi
 Zestaw gadżetów - Kamizelka odblaskowa, długopis - dla osób, które prześlą prawidłowe
odpowiedzi jako 8, 9 i 10.
2. Odpowiedzi na pytania należy przesyłać na adres: agnmatu@ts.szczecin.pl
3. Nagrody otrzyma 10 osób, które od godziny 12.00 w dniach 21, 22 i 23 maja 2012 roku jako
pierwsze prześlą na adres określony w ust. 2 prawidłowe odpowiedzi na poniższe pytania:
1)
2)
3)
4)
5)

Z jakiego Programu współfinansowany jest Projekt?
Jakiego typu wagony tramwajowe są modernizowane?
Ile wagonów tramwajowych zostanie zmodernizowanych w ramach Projektu?
Które zmodernizowane wagony tramwajowe wyjechały już na linie?
Kiedy rozpoczęła się techniczna realizacja Projektu?

4. Jedna osoba może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu.
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje specjalną
komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody, zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną do dnia 28 maja 2012 r.,
na adres e-mail, z którego wysłane zostały odpowiedzi.
7. Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie www.ts.szczecin.pl
8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą
elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 dni roboczych
od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody.
9. Za przekazanie nagród zdobywcom odpowiedzialny będzie dział IF Tramwajów Szczecińskich Spółka
z o.o. Nagrody zostaną przekazane w siedzibie Spółki.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych,
tj.:
imienia,
nazwiska,
adresu
konta
poczty
elektronicznej,
numeru
tel. kontaktowego.
2. Administratorem danych osobowych jest Spółka Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o., z siedzibą
w Szczecinie, przy ul. Sebastiana Klonowica 5. Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres konta poczty
elektronicznej, numer Tel. kontaktowego) zbierane są przez Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o.
wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych
osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz
możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej
bez ich podania nie jest możliwy udział w niniejszym Konkursie.
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