Regulamin Konkursu
„Znajdź Złote Lokomotywy”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Znajdź Złote Lokomotywy” (dalej „Konkurs”) jest GonnaBe s.c. M.
Korulczyk, R. Korulczyk, T. Strejlau, ul. Łomiańska 6A, 01-685 Warszawa, NIP 524-24-39-802,
Regon 015255435 (dalej „Organizator” lub „GonnaBe”).
2. Organizator działa na zlecenie „PKP Intercity” S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000296032, NIP 526544258, REGON 017258024 (dalej „PKP IC”).
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin.
4. Zgłoszenia do Konkursu zbierane są od godz. 0:00:00 dnia 23.01.2016r. do godz. 24:00:00 dnia
14.02.2016r r.,
5. Czas trwania Konkursu obejmujący wysyłkę nagród i postępowanie reklamacyjne to 23.01.2016
do 13.05.2016r.
6. Informacja o Konkursie oraz niniejszy regulamin znajdują się na stronie www pod adresem:
http://zlotypociagistnieje.pl/
7. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do
czynności prawnych. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PKP IC.
8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą,
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.)
9. Przystąpienie do Konkursu – rozumiane jako zgłoszenie chęci uczestnictwa zgodnie z §2 ust. 1
Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją..
§2 Zasady udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a. wykonać zdjęcie jednej z 5 złotych lokomotyw podróżujących po całej Polsce na trasach
PKP Intercity
b. dokonać zgłoszenia zdjęcia poprzez:
i. opublikowanie go na swoim profilu Facebooku i otagowanie go hashtagiem
#złotalokomotywa i #pkpintercity (wymagane są oba hashtagi), lub
ii. opublikowanie go na swoim profilu na Instagramie i otagowanie go hashtagiem
#złotalokomotywa i #pkpintercity (wymagane są oba hashtagi); zgłoszenie winno
zawierać dane kontaktowe niezbędne w przypadku wygranej, tj. imię i nazwisko
lub pseudonim oraz adres email lub numer telefonu kontaktowego, lub
iii. wysłanie zdjęcia emailem na adres konkurs@zlotalokomotywa.pl; wiadomość
winna zawierać imię i nazwisko lub pseudonim zgłaszającego, lub
iv. wysłanie zdjęcia MMSem pod numer 661 003 388; koszt przesłania MMSa jest
zgodny ze standardową taryfą operatora, z którego usług korzysta zgłaszający;
wiadomość winna zawierać imię i nazwisko lub pseudonim zgłaszającego
2. Organizator, w terminie do 19.02.2016 r., przyzna Nagrodę, wskazaną w §3 ust. 1 osobie, której
zdjęcie zostanie uznane za najlepsze. W ocenie wykonania zdjęcia konkursowego przez
Uczestników, Organizator stosować będzie kryteria oryginalności i pomysłowości. Do nagrody
wyłonionych zostanie ponadto 3 zwycięzców rezerwowych, umieszczonych na liście rezerwowej
w kolejności od najciekawszego.
3. Zwycięzca powiadomiony zostanie o wygranej niezwłocznie po dokonaniu wyboru,
telefonicznie, emailem lub w wiadomości prywatnej. Sposób powiadomienia zwycięzcy
determinowany jest sposobem dokonania zgłoszenia do Konkursu. Zwycięzca jest proszony o
odesłanie w terminie 2 dni zwrotnie imienia, nazwiska i adresu pocztowego, niezbędnego do
przesłania nagrody. W przypadku, gdy zwycięzca nie odeśle w terminie danych, o których
mowa powyżej, Organizator następnego dnia roboczego kontaktuje się z osobą z listy

rezerwowej. Po wyczerpaniu się listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji
Organizatora.
§3 Nagrody
1. Organizator w ramach Konkursu przyzna 1 Nagrodę w postaci miniaturki złotego pociągu
wykonaną z 14 karatowego złota próby 575, o wartości 750 zł.
2. Do nagrody, o których mowa powyżej dołączana jest nagroda pieniężna w wysokości 11,11%
przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego. Nagroda ta nie zostanie
wypłacona Laureatowi, tylko potrącona a konto podatku i przekazana do właściwego Urzędu
Skarbowego.
3. Nagroda wydawana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
4. Uczestnik nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie.
5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zamiany nagrody na jakąkolwiek inną lub jej równowartość
w gotówce. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek
ekwiwalentu.
6. Nagroda wydana jest w siedzibie PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa w
terminie uzgodnionym ze Zwycięzcą. W przypadku, gdy Zwycięzca odmówi przyjazdu do
siedziby PKP Intercity wskazanej powyżej celem odebrania nagrody, Nagroda ta zostanie mu
wysłana pocztą kurierską w terminie do 7.03.2016r.
7. Odbiór nagrody Zwycięzca potwierdza stosownym protokołem.
§4 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników
wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na
adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1 przez cały czas trwania Konkursu, oraz nie
później niż do 07.04.2016 r. Liczy się data stempla pocztowego. Reklamacje nadane z
późniejszą datą stempla niż wskazana powyżej nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
§5 Odpowiedzialność
1. Organizator Konkursu oraz PKP IC nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
majątkową lub niemajątkową poniesioną przez uczestnika w wyniku wzięcia udziału w
Konkursie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.
2. Organizator Konkursu oraz PKP IC nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości odbioru
nagrody przez uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w
Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Konkursie i otrzymania
nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.
2. Organizator informuje, że wskazane przez uczestników Konkursu dane osobowe będą
przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz.926 z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

