REGULAMIN KONKURSU
„POCIĄG DO NAGRÓD - 15-LECIE SPÓŁKI PKP INTERCITY S.A."

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Regulamin Konkursu określa zasady udziału w organizowanym konkursie promocyjnym
pod nazwą „POCIĄG DO NAGRÓD - 15-LECIE SPÓŁKI PKP INTERCITY S.A” (dalej:
„Konkurs”) i zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu jest agencja „New Look Advertising” Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie 02-661 przy ul. Wita Stwosza 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 63045, NIP:
5242406122, REGON: 017377266, kapitał zakładowy: 615.200,00 zł, dalej zwana
„Organizatorem”.
3. Organizator działa na zlecenie PKP INTERCITY S.A., ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
296032, NIP 526 25 44 258, REGON: 017258024, kapitał zakładowy: 2.453.795.690,00 zł
wpłacony w całości (dalej: „PKP INTERCITY” lub „PKP IC”).
4. Przez „Grupę PKP” rozumie się w Regulaminie następujące spółki: PKP S.A., PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., PKP CARGO S.A., PKP Intercity S.A., PKP Informatyka Sp. z o.o., PKP
Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z
o.o., KPT-W Natura TOUR Sp. z o. o., Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o. o., CS Szkolenie i
Doradztwo Sp. z o.o., Xcity Investment Sp. z o.o., PKP Budownictwo Sp. z o.o. PKP
Utrzymanie Sp. z o.o.
5. Konkurs trwa od dnia 26 września 2016 r. do dnia 09 października 2016 r.
6. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie za pośrednictwem strony
internetowej (Landing Page Konkursu) www.intercity.pl/pociagdonagrod od godz.
00.01 dnia 26 września 2016 r. do godz. 23.59 dnia 09 października 2016 r.
7. W Konkursie mogą wziąć udział dowolne osoby fizyczne (z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2
części II Regulaminu), przy czym dla uzyskania nagród, o których mowa w pkt. 4 części
III Regulaminu („nagród głównych”) niezbędne jest nabycie przez Uczestnika Konkursu
w okresie od 01 stycznia 2016r. – 09 października 2016r. biletu na dowolną kategorię
pociągu PKP INTERCITY S.A. w dowolnej klasie, jednorazowego lub czasowego, zgodnie z
częścią III ust. 6 (z wyłączeniem jedynie tzw. „Kolorowych Kart Intercity”) i
zarejestrowanie biletu w okresie trwania konkursu na Landing Page (stronie
internetowej) Konkursu. Dla uzyskania nagród, o których mowa w pkt. 2 części III
Regulaminu („nagród codziennych”) Uczestnik nie musi nabywać biletu PKP
INTERCITY S.A. (EIP, EIC, IC, TLK).
8. Konkurs ma na celu promocję usług świadczonych przez PKP INTERCITY S.A., oraz
promocję marki i sieci połączeń PKP INTERCITY S.A.
9. W Konkursie Uczestnicy rywalizują o 3 150 „nagród codziennych” i 158 „nagród
głównych” uzyskiwanych na odrębnych zasadach określonych poniżej w Regulaminie,
przyznawanych przez Organizatora. Każdy Uczestnik nagrodzony w Konkursie
nazywany jest w Regulaminie „Zwycięzcą Konkursu”.
10. Korzystając z przyznanej nagrody w formie e-biletu lub kart na przejazd (karty złotej lub
imiennej kwartalnej), Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest stosować się do
postanowień właściwych taryf i regulaminów PKP INTERCITY S.A.
11. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 612 z
póżn. zm.) i prowadzony jest na podstawie art. 921 Kodeksu Cywilnego.
12. Dla rozstrzygnięcia wyników Konkursu zostają powołane:
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a) trzyosobowa Komisja Konkursowa Organizatora – dla oceny prac konkursowych
Uczestników w przeprowadzanych codziennie konkursach o „nagrodę
codzienną”, w postaci e-biletu na przejazd PKP Intercity;
b) trzyosobowa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli PKP INTERCITY i
Organizatora - dla oceny prac konkursowych Uczestników w konkursie o
nagrody główne.
II.

UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwanych „Uczestnikami”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., PKP CARGO S.A., PKP Intercity S.A., PKP Informatyka Sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza
Szerokotorowa Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., KPT-W
Natura TOUR Sp. z o. o., Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o. o., CS Szkolenie i Doradztwo
Sp. z o.o., Xcity Investment Sp. z o.o., PKP Budownictwo Sp. z o.o. PKP Utrzymanie Sp. z
o.o. oraz pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą brać udziału również
członkowie rodzin w/w pracowników. Przez członków rodziny, o których mowa
powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest do Uczestników, z zastrzeżeniem postanowień części II
Regulaminu, którzy w dniach od dnia 26 września 2016 r. do dnia 09 października 2016
r. za pośrednictwem strony internetowej www.intercity.pl/pociagdonagrod dokonają
zgłoszenia udziału w Konkursie oraz – dla uzyskania którejś z nagród głównych lub
nagrody codziennej w postaci e-biletu, najlepiej wykonają zadanie wskazane w dalszej
części Regulaminu,
2. Każdy Uczestnik może jeden raz każdego dnia trwania Konkursu ubiegać się o jedną z 25
„nagród codziennych” w postaci e-biletu na jeden przejazd jednym pociągiem PKP
Intercity w relacji krajowej dowolnej kategorii pociągów PKP Intercity, tj. EIP, EIC, IC,
TLK.
3. Pierwszych 200 Uczestników Konkursu, którzy zgłosili swój udział w Konkursie oraz
wykonali zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt 10 części III Regulaminu uzyskuje
- nagrody codzienne, wskazane w części IV pkt. 1 Regulaminu. Nagrody te będą
przyznawane do wyczerpania zapasu dziennego 200 nagród codziennych.
4. Każdy uczestnik może ubiegać się o jedną ze 158 „nagród głównych” w Konkursie
odpowiednio do liczby nabytych biletów na przejazd pociągiem PKP Intercity.
5. W celu uzyskania nagrody codziennej w postaci drobnego upominku rzeczowego
Uczestnik zobowiązany jest zgłosić swe uczestnictwo za pośrednictwem strony
internetowej www.intercity.pl/pociagdonagrod i ułożyć (dokończyć) hasło, którego
początkowe słowa Organizator zamieszczać będzie każdego dnia trwania Konkursu na
stronie internetowej Konkursu, przy czym nagroda ta jest przyznawana pierwszym 200
Uczestnikom, którzy danego dnia zgłosili uczestnictwo w Konkursie i wykonali zadania
konkursowe, o którym mowa w pkt 10 części III Regulaminu. Każdego dnia trwania
Konkursu Komisja Konkursowa Organizatora wybierze i dodatkowo nagrodzi 25
najbardziej atrakcyjnych (kreatywnych) haseł spośród zgłoszeń uczestnictwa w
Konkursie dotyczącym „nagród codziennych” w danym dniu, nagrodą w postaci ebiletu na przejazd pociągiem PKP Intercity (do wykorzystania w okresie do dnia 31
stycznia 2017 roku).
6. W celu uzyskania jednej ze 158 nagród głównych Uczestnik winien:
 zakupić dowolny bilet PKP INTERCITY, tzn. bilet na przejazd pociągiem z
kategorii: EIP, EIC, IC, TLK, EuroCity, EuroNight, jednorazowy lub czasowy (z
wyłączeniem jedynie tzw. „Kolorowych Kart Intercity”) we wszystkich
dostępnych kanałach sprzedaży i zarejestrować bilet za pośrednictwem
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formularza
rejestracyjnego
na
stronie
internetowej
www.intercity.pl/pociagdonagrod;
 wykonać zadanie konkursowe polegające na ułożeniu zdania (np. sloganu), kilku
zdań (historyjki) lub wiersza z użyciem co najmniej dwóch wyrazów spośród:
„PKP INTERCITY”, „SZYBKO”, „TANIO”, „KOMFORTOWO”, „PUNKTUALNIE” o
długości nie przekraczającej 500 (pięciuset) znaków (licząc ze spacjami);
 przekazać Organizatorowi w/w odpowiedź na zadanie konkursowe za pomocą
strony internetowej www.intercity.pl/pociagdonagrod
7. Podczas rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie
internetowej www.intercity.pl/pociagdonagrod Uczestnik:
 przekazuje informacje dotyczące kategorii pociągu, trzyliterowej serii biletu (jeśli
taka jest wskazana na bilecie) oraz wskazuje numer biletu max 10-cio cyfrowy;
 podaje swoje dane identyfikujące: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres email i numer telefonu;
 oświadcza, ze nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu, lub któregoś z
podmiotów wymiennych w pkt 2 części II Regulaminu, lub członkiem rodziny
takiego pracownika;
 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia
Konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
marketingowych PKP INTERCITY (przesyłania informacji handlowych drogą
elektroniczną oraz używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla
celów marketingu bezpośredniego).
8. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli PKP INTERCITY i Organizatora dokona
wyboru najbardziej atrakcyjnych (kreatywnych) odpowiedzi na zadanie konkursowe i
przydzieli Uczestnikom nagrody główne, stosownie do uzyskanego miejsca w rankingu
wypowiedzi konkursowych.
9. Wymogi rejestrowanego biletu stanowiące warunku wzięcia udziału w Konkursie o
nagrodę główną:
a) bilet powinien być zakupiony w okresie od 01 stycznia 2016 r. – 09 października
2016 r., oraz zarejestrowany w okresie trwania Konkursu;
b) zakupiony bilet powinien dotyczyć jednej z kategorii pociągów PKP INTERCITY:
(EIP, EIC, IC, TLK, EuroCity, EuroNight), w dowolnej klasie,
na przejazd na
komunikację krajową lub międzynarodową,
bilet nie może być zwrócony (tzn. taki, z jazdy na podstawie którego Uczestnik
zrezygnował i uzyskał z PKP INTERCITY zwrot ceny zakupu);
c) bilet stanowi podstawę do odbioru nagrody głównej i powinien być okazany przez
Uczestnika na etapie weryfikacji przed przyznaniem przez Komisję nagrody
głównej;
d) każdy bilet może być zgłoszony jeden raz do uczestnictwa w Konkursie;
e) bilet na okaziciela uprawnia do uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagrody
posiadacza biletu, który zarejestrował się za pośrednictwem strony
internetowej www.intercity.pl/pociagdonagrod;
f) imienny bilet uprawnia do uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagrody osobę
wymienioną na bilecie, która zarejestrowała się za pośrednictwem strony
internetowej www.intercity.pl/pociagdonagrod.
10. Warunkiem ubiegania się o nagrodę codzienną jest ułożenie hasła, o długości nie
przekraczającej 200 (dwustu) znaków (licząc ze spacjami), poprzez dokończenie
podanego zdania, np. :
i. „Z PKP INTERCITY czas w podróży się nie dłuży, ponieważ …”;
ii. „Siedząc w pociągu PKP INTERCITY czuję, że … ”;
iii. „Szybka podróż z PKP INTERCITY oszczędza mój czas na … ”;
iv. „Komfort jazdy z PKP INTERCITY sprawia, że …” itd.
11. Wykonanie zadania konkursowego uprawniające do ubiegania się o jedną z nagród
codziennych lub głównych powinno być dokonane w języku polskim oraz musi stanowić
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tekst, którego Uczestnik jest autorem i do którego posiada pełne i niczym nieograniczone
prawa autorskie, dla zapewnienia możliwości przeniesienia tych praw na PKP
INTERCITY S.A., na zasadach określonych w części VII Regulaminu.
12. Wypowiedzi konkursowe Uczestników uprawniające do ubiegania się o jedną z nagród
codziennych lub głównych nie mogą zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie
uznanych za obelżywe, niemoralne oraz nie mogą naruszać przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, jak i praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia ww.
zakazu, zgłoszenie udziału przez Uczestnika nie będzie brać udziału w Konkursie.
13. Rejestracja za pośrednictwem strony internetowej www.intercity.pl/pociagdonagrod
stanowi dowód akceptacji przez Uczestnika warunków Regulaminu w całości.
IV. NAGRODY
1. Organizator przyznaje w Konkursie następujące nagrody:
* 2 800 nagród codziennych o wartości jednostkowej do 20,00 zł (codziennie 200
nagród każdego dnia trwania Konkursu) dla pierwszych 200 Uczestników, którzy
zgłosili swój udział w Konkursie oraz wykonali zadanie, o którym mowa w pkt 10
części III Regulaminu, do wyczerpania zapasu dziennego 200 nagród, w tym:
- 100 szt. bonów na posiłki w Wars;
- 900 szt. maskotek pluszowych;
- 900 szt. przywieszek bagażowych;
- 900 szt. koszulek jubileuszowych.
Ze względu na okoliczność iż jednostkowa wartość każdej wyżej wymienionej
nagrody nie przekracza kwoty 200,00zł (dwustu złotych) każdy Uczestnik uzyskując tę
nagrodę podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 361 z póżn. zm.).
* 350 (trzysta pięćdziesiąt) nagród codziennych o wartości jednostkowej do 150,00
zł każda nagroda w postaci e-biletu na jeden przejazd jednym pociągiem PKP Intercity
w relacji krajowej dowolnej kategorii pociągów PKP Intercity, tj. EIP, EIC, IC, TLK
(codziennie 25 nagród każdego dnia trwania Konkursu), dla tych Uczestników, których
wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt 10 części III Regulaminu,
zostanie uznane przez Komisję Organizatora za zasługujące na nagrodę. E-bilet na
przejazd pociągiem PKP INTERCITY stanowiący nagrodę może być zamówiony u
Organizatora przez Uczestnika z 30-to dniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do dnia
30.XII.2016r., zaś przejazd może być zrealizowany najpóźniej do dnia 31.I.2017r. Ze
względu na okoliczność iż jednostkowa wartość każdej wyżej wymienionej nagrody
nie przekracza kwoty 200,00zł (dwustu złotych) każdy Uczestnik uzyskując tę nagrodę
podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21
ust. 1 pkt. 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z
2012r., poz. 361 z póżn. zm.).
* 158 (sto pięćdziesiąt osiem) nagród głównych, w tym:
- 1 szt. nagroda główna (wyjazd na sylwestra dla 4 osób do Zakopanego) o wartości
3 750,00 zł kosztu pobytu jednej osoby;
- 2 szt. złote karty PKP IC imienne na rok 1 klasa o wartości 14 600,00 zł każda;
- 15 szt. karty imienne PKP IC kwartalne 1 klasa o wartości 4 050,00 zł każda;
- 20 szt. karty imienne PKP IC kwartalne 2 klasa o wartości 2 900,00 zł każda;
- 10 szt. – voucher 2000 zł na pobyt w ośrodkach Natura Tour o wartości 2 000,00 zł
każdy;
- 10 szt. – tablet Samsung Galaxy Tab o wartości 850,00 zł każdy;
- 40 szt. - voucher o wartości 300,00 zł do wykorzystania na: www.prezentmarzen.com
- 60 szt. – torba podróżna o wartości 75,00 zł każda,
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dla tych Uczestników, których wykonanie zadania konkursowego o którym mowa w
pkt 6 części III Regulaminu,, zostanie uznane przez Komisję Konkursową złożoną z
przedstawicieli PKP INTERCITY i Organizatora za zasługujące na jedną z nagród
głównych. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z ustaloną przez Komisję Konkursową
kolejnością najbardziej kreatywnych odpowiedzi konkursowych.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych wartość przekazanych nagród o wartości
przewyższającej 200,00zł podlega opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym. Do
każdej z w/w nagród głównych o wartości przewyższającej 200,00zł Organizator
doda dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości w/w nagrody,
która zostanie przez Organizatora Konkursu przekazana do Urzędu Skarbowego, na
poczet w/w 10% podatku dochodowego Zwycięzcy. Zwycięzcom Konkursu nie
przysługuje prawo przeniesienia prawa nagrody na osoby trzecie, prawo do
uzyskania ekwiwalentu pieniężnego nagrody, ani prawo żądania od Organizatora
wypłacenia kwoty różnicy między wartością uzyskanej nagrody, a w/w rynkową
wartością nagrody.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Wyniki Konkursu będą publikowane przez Organizatora na stronie internetowej
www.intercity.pl/pociagdonagrod.
Nagradzane będą najbardziej kreatywne odpowiedzi na zadania konkursowe. Wyboru
nagrodzonych wypowiedzi Uczestników dokonuje Komisja Organizatora w składzie
trzech osób (nagrody codzienne w postaci e-biletu na przejazd pociągiem PKP Intercity)
oraz Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli PKP INTERCITY i Organizatora
(nagrody główne).
Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
Zwycięzca Konkursu nie jest uprawniony do zbycia nagrody i zobowiązany jest do
wykorzystania jej osobiście.
Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
Nagrody nie podlegają zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Organizator poinformuje o wygranych nagrodach codziennych na stronie internetowej
www.intercity.pl/pociagdonagrod w terminie 2 dni roboczych po dniu przekazania
odpowiedzi na zadanie konkursowe. Organizator telefonicznie, dzwoniąc na numer
telefonu podany podczas rejestracji przez Uczestnika ustali z Uczestnikiem dane
dotyczące e-biletu przyznanego Uczestnikowi (datę, godzinę i trasę pociągu) oraz sposób
przekazania biletu Uczestnikowi. Zamówienia e-biletów Zwycięzcy nagród codziennych
mogą dokonywać u Organizatora w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00
– 17.00, za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt (31.X.2016r., 11.XI.2016r., 26.XII.2016r.)
pod
telefonem
+
48 518 675 341
lub
za
pomocą
e-mail:
pociagdonagrod@newlook.com.pl
E-bilet na przejazd pociągiem PKP INTERCITY stanowiący nagrodę może być zamówiony
u Organizatora przez Uczestnika z 30-to dniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do dnia
30.XII.2016r., zaś przejazd może być zrealizowany najpóźniej do dnia 31.I.2017r.
Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej nagrody głównej poprzez
opublikowanie
wyników
konkursu
na
stronie
internetowej
www.intercity.pl/pociagdonagrod w terminie 9 dni po dniu zakończeniu Konkursu, przy
czym:
a) W dnu 10.X.2016 r. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli PKP INTERCITY i
Organizatora dokona oceny prac konkursowych i przekaże PKP INTERCITY S.A. listę
158 nagrodzonych Zwycięzców nagród głównych oraz 15 Zwycięzców Rezerwowych
w celu weryfikacji prawidłowości zgłoszonych przez Uczestników danych
dotyczących biletów, o których mowa w pkt.9 części III Regulaminu.
b) PKP INTERCITY S.A. w dniu 17.X.2016r. przekazuje Organizatorowi zweryfikowane
listy Zwycięzców nagród głównych oraz Zwycięzców Rezerwowych celem publikacji.
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c) Organizator publikuje w dniu 18.X.2016 r. na stronie internetowej Konkursu
www.intercity.pl/pociagdonagrod listę Zwycięzców nagród głównych.
8. Pierwsze trzy nagrody główne (wyjazd na Sylwestra dla 4 osób do Zakopanego, 2 szt.
złote karty PKP IC imienne na rok 1 klasa) zostaną wręczone Zwycięzcom osobiście w
miejscach zamieszkania Zwycięzców przez przedstawicieli PKP INTERCITY S.A. i
Organizatora po telefonicznym uzgodnieniu terminu
przekazania nagród ze
Zwycięzcami. Na życzenie Zwycięzcy jednej z trzech nagród głównych wręczenie
nagrody może się odbyć w innym miejscu, niż miejsce zamieszkania Zwycięzcy,
uzgodnionym z Organizatorem. Organizator powiadomi PKP INTERCITY S.A. o prośbie
Zwycięzcy, przed ustaleniem innego miejsca wręczenia nagrody. W trakcie wręczania
tych nagród Organizator uprawniony jest do utrwalenia wręczenia nagród w postaci
nagrania audiovideo oraz za pomocą zdjęć fotograficznych oraz do użycia tak
dokonanych utrwaleń dla celów poinformowania o wynikach Konkursu oraz dla celów
promocyjnych i reklamowych PKP INTERCITY S.A. i GRUPY PKP, bez ograniczeń
terminowych i terytorialnych.
9. Uczestnik ustalając termin odebrania nagrody głównej zobowiązany jest wyrazić na
piśmie zgodę na dokonanie i wykorzystanie w/w utrwaleń swojego wizerunku przez
Organizatora oraz PKP INTERCITY S.A. i GRUPĘ PKP. Wyrażając zgodę na dokonanie
w/w utrwaleń Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych z oznaczeniem imienia i nazwiska Uczestnika lub
bez takiego oznaczenia, za pośrednictwem wszelkich kanałów komunikacji i na
dowolnych nośnikach. Organizator, PKP Intercity S.A. oraz podmioty należące do Grupy
PKP zobowiązane są do rozpowszechniania wizerunku Uczestnika z poszanowaniem
jego dóbr osobistych. Brak zgody na dokonanie i użycie w/w utrwaleń wizerunku
oznacza rezygnację przez Uczestnika z udziału w Konkursie oraz rezygnacji z nagrody,
która zostanie przyznana innemu Uczestnikowi („Zwycięzcy Rezerwowemu”).
10. Podczas rozmowy telefonicznej Organizator przekaże Zwycięzcy informację o nagrodzie
głównej opublikowaną uprzednio na stronie internetowej Konkursu oraz uzyska od
Zwycięzcy dane, niezbędne w celu przekazania nagrody (adres doręczenia nagrody) i
informacje niezbędne do odprowadzenia podatku od nagrody do Urzędu Skarbowego:
imię i nazwisko Zwycięzcy, adres Zwycięzcy, numer PESEL. Uczestnik, który uzyskał
nagrodę w postaci złotej karty PKP IC lub imiennej, kwartalnej karty PKP IC
zobowiązany jest podać Organizatorowi dane osobowe niezbędne dla wystawienia takiej
karty, wymagane przez przepisy PKP Intercity.
11. Zwycięzcy nagród głównych przed odebraniem nagród zobowiązani są przekazać
Organizatorowi czytelny dokument potwierdzający zakup biletu (bilet elektroniczny ze
zgłoszonym numerem, bilet z kasy, itp.) za pomocą poczty poleconej zachowując
kserokopię (fotografię) wysłanego biletu lub przesłać Organizatorowi skan, fotografię
biletu za pomocą e-mail lub mms. Na podstawie przesłanego dokumentu PKP INTERCITY
S.A dokona weryfikacji autentyczności biletu.
12. Zwycięzcy nagród głównych przed odebraniem nagród zobowiązani do przesłania
Organizatorowi własnoręcznie podpisanych oświadczeń:
a) „Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (imienia i nazwiska,
miejsca zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu) przez Administratora, tj.
„New Look Advertising” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-661 przy ul. Wita
Stwosza 21, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i
ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z Regulaminem. Zostałem/am
poinformowany/a przez Organizatora Konkursu o przysługującym mi prawie
dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, o celu
zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody.”;
b) „Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.”;
c) „Oświadczam, iż nie jestem pracownikiem PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
PKP CARGO S.A., PKP Intercity S.A., PKP Informatyka Sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza
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Szerokotorowa Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., KPT-W
Natura TOUR Sp. z o. o., Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o. o., CS Szkolenie i
Doradztwo Sp. z o.o., Xcity Investment Sp. z o.o., PKP Budownictwo Sp. z o.o. PKP
Utrzymanie sp. z o.o., pracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny w/w
pracowników”;
d) „Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu oraz PKP
INTERCITY S.A. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i
zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz PKP INTERCITY S.A. od jakiejkolwiek
odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w
przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z
roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw do wypowiedzi
konkursowej.”;
- a w przypadku Zwycięzców 3 (trzech) pierwszych głównych nagród ponadto
oświadczenie:
e) „Niniejszym przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do ułożonego
przez mnie hasła konkursowego z chwilą przyznania mi jednej z nagród głównych,
na „New Look Advertising” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczególności:
i.
zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką
fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową,
ii.
wprowadzanie do obrotu,
iii.
wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci
komputerowych,
iv.
wykorzystanie i rozpowszechnianie we wszelkich formach
komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze
materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu
materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia
prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe,
materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w
charakterze znaku towarowego;
v.
dokonywanie zmian, modyfikacji lub przeróbek hasła konkursowego, a
także łączenie go z innymi hasłami lub innymi utworami lub dziełami;
vi.
wykorzystywanie w działalności gospodarczej.
Niniejszym upoważniam „New Look Advertising” Sp. z o.o. do wykonywania praw
zależnych oraz praw zezwalania na wykonywanie tych praw, a także upoważniam
„New Look Advertising” Sp. z o.o. do decydowania o pierwszym udostępnieniu
wypowiedzi konkursowej publiczności. „New Look Advertising” Sp. z o.o. jest
uprawniony do przeniesienia powyższego upoważnienia na PKP INTERCITY S.A. lub
dowolną osobę trzecią wskazaną przez PKP INTERCITY S.A.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie hasła konkursowego bez wskazania
autorstwa.”
13. Formularze oświadczeń, które ma złożyć Zwycięzca Konkursu, o których mowa powyżej
w pkt 12 powyżej lit. a), b), c), d), e), Regulaminu zostaną przekazane Zwycięzcy
Konkursu za pomocą poczty e-mail.
14. W przypadku niedoręczenia Organizatorowi wymaganych danych przez Zwycięzcę
Konkursu nieprzekazania Organizatorowi w/w podpisanych
przez Zwycięzcę
oświadczeń lub niespełnienia innych warunków przewidzianych w Regulaminie,
uprawnienia do nagrody przechodzą na Zwycięzcę Rezerwowego. Postępowanie z
Zwycięzcą Rezerwowym nagrody będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w
przypadku Zwycięzcy Konkursu.
15. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców nagród za pośrednictwem poczty kurierskiej w
terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania od Zwycięzców niezbędnych danych
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osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie późnej jednak niż do
dnia 30 listopada 2016 r.
16. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę, niezależnie od przyczyn
nieodebrania, Uczestnik w ciągu 15 dni od zwrotu Nagrody Organizatorowi przez
kuriera, ma możliwość odebrać Nagrodę w siedzibie Organizatora, w przeciwnym razie
Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy Rezerwowemu.
17. W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu, Uczestnik powinien niezwłocznie
zawiadomić o tym fakcie Organizatora.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia i przekazania
nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności w przypadku zmiany
danych Zwycięzcy, o której nie został poinformowany Organizator, w przypadku
niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w Regulaminie lub w
przypadku nieodebrania Nagrody.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową
lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie
lub w wyniku przyznania bądź nieprzyznania nagrody, o ile poniesiona szkoda nie
powstała z winy Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową rejestrację Uczestnika
wskutek podania niewłaściwych danych przez Uczestników, za zmianę innych danych
osobowych i informacji podanych przez Uczestnika uniemożliwiające zidentyfikowanie i
odnalezienie Zwycięzcy.
VI.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
Uczestnicy mają prawo, w terminie do 14 dni od daty upływu terminu rozstrzygnięcia
Konkursu, tj. do dnia 1 listopada 2016 r., do składania reklamacji co do przebiegu
Konkursu i jego wyników. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować wyłącznie w
formie e-mail na adres e-mail Organizatora: reklamacje@newlook.com.pl
z zaznaczeniem tytułu „POCIĄG DO NAGRÓD - PKP INTERCITY S.A. - uwagi i
reklamacje”. Reklamacje przesłane później niż 1 listopada 2016 r., nie są uwzględniane,
za wyjątkiem reklamacji dotyczących niedostarczenia nagrody.
2. Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres, telefon kontaktowy, datę i
miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 2 dni robocze od daty jej otrzymania.
1.

VII.

PRAWA AUTORSKIE
1. Dokonując Zgłoszenia, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą
wypowiedzi konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 666 z póżn. zm.), oraz
że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej wypowiedzi
konkursowej. Zwycięzca Konkursu, którego wypowiedź konkursowa została
nagrodzona jedną z pierwszy trzech nagród głównych zobowiązuje się nieodpłatnie
przenieść autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej wypowiedzi konkursowej na
Organizatora, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku,
magnetyczną lub cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu,
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c) wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych,
d) wykorzystanie i rozpowszechnianie we wszelkich formach komunikacji, promocji
lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub
promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub
promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy
reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet,
zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego;
e) dokonywanie zmian, modyfikacji lub przeróbek hasła konkursowego, a także
łączenie go z innymi hasłami lub innymi utworami lub dziełami;
f) wykorzystywanie w działalności gospodarczej.
2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Zwycięzca, o którym mowa w ust.
1 powyżej upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych oraz praw
zezwalania na wykonywanie tych praw, a także upoważnia Organizatora do
decydowania o pierwszym udostępnieniu wypowiedzi konkursowej publiczności.
Organizator jest uprawniony do przeniesienia powyższego upoważnienia na PKP
INTERCITY S.A. lub dowolną osobę trzecią wskazaną przez PKP INTERCITY S.A.
3. Zwycięzca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wyraża zgodę na rozpowszechnianie hasła,
którego jest autorem, bez wskazania jego autorstwa.
4. Organizator nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe (które w ramach
wynagrodzenia za zlecenie przenosi na PKP INTERCITY S.A.) do nagrodzonej
wypowiedzi konkursowej Zwycięzcy Konkursu nagrodzonego jedną z 3 (trzech)
pierwszych nagród głównych, z chwilą przyznania Zwycięzcy Konkursu jednej z nagród
głównych.
5. W sytuacji przeniesienia autorskich praw majątkowych przez Organizatora na PKP
INTERCITY S.A. oraz udzielenia upoważnienia do wykonywania osobistych praw
autorskich Zwycięzcy zgodnie z postanowieniami niniejszej części VII Regulaminu, PKP
INTERCITY S.A. przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej
wypowiedzi konkursowej, wprowadzania w niej zmian, w tym dokonywania skrótów, a
także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru
nad sposobem korzystania. Ponadto PKP INTERCITY S.A. przysługuje prawo
wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej wypowiedzi konkursowej oraz do
przeniesienia praw do wypowiedzi konkursowej na dowolną osobę trzecią wskazaną
przez PKP INTERCITY S.A.
6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora i PKP INTERCITY S.A.
w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia PKP INTERCITY S.A. do odpowiedzialności
w związku z wykorzystaniem przez PKP INTERCITY S.A. wypowiedzi konkursowej, do
której prawa nabył zgodnie z niniejszym Regulaminem.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.
2135, ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest „New
Look Advertising” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-661 przy ul. Wita Stwosza 21.
2. Dane Uczestników Konkursu (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail i
numer telefonu) przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu tylko i wyłącznie w
celach związanych z organizacją Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, przekazania nagród
i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych ma charakter dobrowolny
jednak odmowa podania danych niezbędnych do przekazania nagrody uznana zostaje za
odstąpienie przez Uczestnika od udziału w Konkursie. Po zrealizowaniu celu, dla którego
będą zbierane dane osobowe Uczestników (przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu)
dane te zostaną usunięte ze zbioru danych Administratora danych (Organizatora).
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3.

IX.

Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich
poprawienia. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnianie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a Uczestnik posiada prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.; dalej: „Ustawa o ochronie danych
osobowych”).
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o
Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora w Warszawie 02661
przy
ul.
Wita
Stwosza
21
oraz
na
stronie
internetowej
www.intercity.pl/pociagdonagrod
3. Regulamin może być zmieniony przez Organizatora w każdym czasie za zgodą PKP
INTERCITY S.A. Zmiana odnosi skutek po upływie 3 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie
internetowej. W stosunku do zgłoszeń konkursowych dokonanych przed wejściem w
życie zmiany Regulaminu, stosuje się dotychczasowe postanowienia.
1.
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