REGULAMIN KONKURSU „Turniej wiedzy o kolei”
(dalej: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w „Turnieju wiedzy o kolei”, zwanym dalej
„Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Grupy PKP z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62,
00-973 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000499069, nr NIP: 701-04-26-342,
numer identyfikacyjny REGON: 147138977, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz.
847, tj. z późn. zm.).
4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
5. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o kolei wśród uczniów szkół kolejowych i studentów
uczelni wyższych.
6. Konkurs służy promocji transportu kolejowego i pracy w branży kolejowej.

§ 2. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być osoby fizyczne powyżej 16 roku życia,
posiadające miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół średnich i studenci uczelni wyższych
z terenu Polski.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą ̨ być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz
Spółek z Grupy PKP. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała
udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz
pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
5. Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie do celów reklamowych
i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą
środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody
nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.

§ 3. Przebieg Konkursu
1. Konkurs organizowany jest na terenie Polski za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Grupy
PKP www.fundacjapkp.pl (dalej „Strona Konkursu”).
2. Finał Konkursu odbędzie się 27 września 2019 r. w Dniu Edukacji i Kariery w ramach
13. Międzynarodowych Targów Kolejowych w Gdańsku w Centrum Konferencyjnym Amberexpo
o godz. 12.00.
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3. Konkurs trwa od dnia 14 sierpnia 2019 r. do 27 września 2019 r. (dalej „Okres Trwania Konkursu”)
i dzieli się na następujące etapy:
a. od 14 sierpnia 2019 r. do 12 września 2019 r. - zgłoszenia udziału w konkursie,
b. od 16 września 2019 r. do 18 września 2019 r. – etap korespondencyjny,
c. od 19 września 2019 r. do 20 września 2019 r. – wyłonienie Laureatów etapu
korespondencyjnego,
d. od 21 września 2019 r. do 24 września 2019 r. – ogłoszenie wyników etapu
korespondencyjnego na Stronie Konkursu,
e. 27 września 2019 r. o godz. 12.00 – finał Konkursu i wyłonienie zwycięzców.
4. Konkurs jest dwuetapowy.
5. I etap Konkursu będzie przeprowadzony w formie korespondencyjnej.
a. I etap Konkursu odbędzie się w dniach 16 – 18 września 2019 r.
b. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przy zgłoszeniu się
do Konkursu adres e-mailowy 3 pytania. Uczestnik zostanie poproszony o udzielenie
odpowiedzi na pytania i przesłanie ich na adres poczty elektronicznej Organizatora Konkursu
konkursfundacja@pkp.pl w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania pytań. Odpowiedź na każde
pytanie powinna zawierać się maksymalnie w 5 zdaniach.
c. Jury Konkursowe na posiedzeniu w dniach 19 – 20 września 2019 r. wybierze 13 Uczestników,
których odpowiedzi na pytania będą najciekawsze. Uczestnicy ci zostaną zakwalifikowani
do II etapu Konkursu, o czym zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany
w zgłoszeniu adres e-mailowy.
d. Organizator zastrzega sobie możliwość pominięcia I stopnia Konkursu w przypadku zgłoszenia
się mniejszej liczby Uczestników.
6.

Przebieg II etapu Konkursu będzie następujący:
a. II etap Konkursu (dalej: Finał Konkursu”) będzie przeprowadzony 27 września 2019 r. w Dniu
Edukacji i Kariery na 13. Międzynarodowych Targach Kolejowych w Gdańsku, w Centrum
Konferencyjnym Amberexpo, w Sali 1 B, o godz. 12.00.
b. Prowadzący Finał Konkursu zapozna wszystkich Uczestników z zasadami gry.
c. Wyłonieni Laureaci I etapu Konkursu (do 13 Laureatów) na sali konkursowej wylosują numery
miejsc (od 1 do 13), które zajmą w trakcie trwania Finału Konkursu.
d. Finał Konkursu składać się będzie z 3 tur.
1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

I tura Finału Konkursu:
każdy Uczestnik w I turze otrzymuje od Prowadzącego po 2 pytania,
każdy Uczestnik na początku I tury otrzymuje dwie szanse,
jako pierwszy na pytanie odpowiada Uczestnik, który wylosował miejsce z numerem 1,
następnie kolejni,
Uczestnik odpowiadając na zadane pytanie, wybiera jedną odpowiedź z trzech możliwych
do wyboru,
Uczestnik ma 10 sekund na wybór odpowiedzi na zadane pytanie,
za wybór błędnej odpowiedzi bądź brak wyboru odpowiedzi na pytanie Uczestnik traci jedną
szansę,
w przypadku wyboru zlej odpowiedzi Prowadzący podaje poprawną,
Uczestnik za poprawną odpowiedź otrzymuje 1 punkt,
do II tury przechodzą Uczestnicy, którzy wybiorą poprawną odpowiedź na co najmniej jedno
z dwóch zadanych pytań.
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2) II tura Finału Konkursu:
b. w II turze Prowadzący zadaje pytania w kolejności numerów Uczestników, którzy pozostali
w grze,
c. każdy Uczestnik na początku II etapu otrzymuje trzy szanse,
d. za wybór błędnej odpowiedzi bądź brak wyboru odpowiedzi na pytanie Uczestnik traci jedną
szansę,
e. za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje jeden punkt,
f. II tura trwa do momentu, aż pozostanie tylko trzech zawodników z zachowaną przynajmniej
jedną szansą,
g. za szanse zachowane w tej turze Uczestnicy otrzymują po dziesięć punktów za każdą
zachowaną szansę.
3) III tura Finału Konkursu:
a. w III turze udział bierze trzech Uczestników, którzy na starcie otrzymują trzy nowe szanse,
b. Uczestnicy III tury wyznaczają kolejnego pytanego; wyznaczanie rozpoczyna Uczestnik, który
jako pierwszy wybierze poprawną odpowiedź; Uczestnik może wyznaczyć do odpowiedzi
samego siebie,
c. za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje jeden punkt,
d. gra trwa do momentu, aż ostatni z Uczestników utraci ostatnią szansę lub skończą się pytania,
e. gdy pozostanie tylko jeden Uczestnik gry, zadawane są mu pytania aż do utraty ostatniej
szansy bądź do wyczerpania puli pytań, dzięki czemu może on zgromadzić większą liczbę
punktów,
f. wygrywają Uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów adekwatnie zajmując I, II
i III miejsce w zależności od liczby zdobytych punktów.
7. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu będzie czuwać trzyosobowe Jury Konkursowe.
8. Zadania Jury Konkursowego:
a. monitorowanie przebiegu Konkursu, zadawania pytań przez Prowadzącego zgodnie
z ich numeracją,
b. zapisywanie przyznawanych Uczestnikom Konkursu punktów i ich zsumowanie na
zakończenie Konkursu,
c. monitorowanie czasu przeznaczonego na wybór przez Uczestnika poprawnej odpowiedzi
(10 sekund), jeżeli czas odpowiedzi minie, sygnalizują określonym dźwiękiem,
d. prezentowanie pytań wraz z odpowiedziami do wyboru na ekranie.
9. Po zakończonym Konkursie rozdane zostaną dyplomy i nagrody (zgodnie z § 4, pkt. 1) dla
3 najlepszych finalistów (którzy uzyskali największą liczbę punktów).
10. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
11. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, szczególnie przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1145 z późn. zm.).

§ 4. Nagrody
1. Nagrody w Konkursie ufundowane są przez Organizatora.
Nagrody w Konkursie:
a. nagroda za zajęcie I miejsca – karta podarunkowa o wartości 800,00 zł do sklepu Media Markt,
b. nagroda za zajęcie II miejsca – karta podarunkowa o wartości 500,00 zł do sklepu Media
Markt,
c. nagroda za zajęcie III miejsca – karta podarunkowa o wartości 200,00 zł do sklepu Media
Markt,
d. wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają materiały promocyjne spółek Grupy PKP.
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2. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
3. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość w środkach pieniężnych i w żadnej innej formie.
4. Nagrody w Konkursie zostaną wydane nagrodzonym Uczestnikom Konkursu zgodnie z przepisami
prawa podatkowego.
§ 5. Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia konkursowego na adres poczty
elektronicznej Organizatora konkursfundacja@pkp.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

imię i nazwisko,
data urodzenia,
adres e-mailowy,
numer telefonu,
szkoła/uczelnia, której słuchaczem jest Uczestnik,
akceptacja Regulaminu Konkursu, jak niżej,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z poniższą formułą).

Treść akceptacji Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Oświadczam, że ja, niżej podpisana/y, zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Turniej
wiedzy o kolei” i wysyłając zgłoszenie wyrażam chęć uczestnictwa w Konkursie i akceptuję jego
warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie: imię,
nazwisko, data urodzenia, telefon, szkoła/uczelnia oraz adres e-mailowy, przez Fundację Grupy PKP
z siedzibą pod adresem: ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, która jest Administratorem Danych
Osobowych (zwanym dalej Administratorem) w celu przeprowadzenia Konkursu „Turniej wiedzy
o kolei”. W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie „Turniej wiedzy o kolei”, wyrażam zgodę
na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, szkoła/uczelnia, na stronie
internetowej i mediach społecznościowych prowadzonych przez Fundację Grupy PKP. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu „Turniej wiedzy o kolei”, a podanie ich jest
dobrowolne.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu
do treści moich danych i że moja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: fundacja@pkp.pl lub w formie pisemnej
na adres korespondencyjny wskazany wyżej oraz zostałem poinformowana/y o informacjach
wskazanych w § 11 Przetwarzanie danych osobowych REGULAMINU KONKURSU „Turniej wiedzy
o kolei”.
2. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie do udziału w Konkursie.
3. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych powyżej albo nie podanie ich w ogóle,
skutkujące niemożnością zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Konkursie lub skontaktowania
się z nim przez Organizatora, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz ewentualnych noclegów Uczestników Konkursu.
§ 6. Uprawnienia Organizatora
1. Organizator ma prawo weryfikować, w tym odrzucać zgłoszenia Uczestników do udziału
w Konkursie, które nie spełniają warunków, o których stanowi § 2.
2. Organizator ma prawo zmienić Regulamin Konkursu w trakcie jego trwania z istotnych przyczyn
organizacyjnych.
3. Organizator ma prawo unieważnić Konkurs z przyczyn obiektywnych.
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§ 7. Jury Konkursowe
1. Do realizacji wybranych etapów Konkursu Organizator powołuje zespół ekspertów (zwany dalej
Jury Konkursowym), w skład którego wchodzą osoby cieszące się powszechnym autorytetem
w dziedzinach powiązanych z tematyką konkursu.
2. Zadaniem Jury Konkursowego będzie wyłonienie zwycięzców pierwszego stopnia Konkursu
oraz kontrola nad przebiegiem II stopnia Konkursu, zgodnie z § 3, pkt. 6 i 7.
3. Pełny skład Jury Konkursowego umieszczony zostanie na stronie internetowej
www.fundacjapkp.pl, podstrona Konkursu.
§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać
na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie do 14 dni od dnia zakończenia konkursu
na adres: Fundacja Grupy PKP, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: fundacja@pkp.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i ewentualnie numer
telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty ich otrzymania przez
Organizatora.
4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres
wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
§ 9. Dalsze postanowienia organizacyjne
1. Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami są następujące:
a. po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik w ciągu 2 dni roboczych otrzymuje na podany w zgłoszeniu
adres e-mail potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w Konkursie,
b. trzy dni przed wysłaniem pytań Uczestnicy otrzymają informację drogą elektroniczną
o dokładnym terminie wysłania pytań,
c. w przypadku braku kontaktu Organizatora z Uczestnikiem drogą e-mailową (brak jakiekolwiek
odpowiedzi), nastąpi próba kontaktu telefonicznego.
2. Odpowiedzi na pytania w I etapie korespondencyjnym Konkursu oceniane będą przez Jury
Konkursowe ze względu na zawartość merytoryczną, niekonwencjonalny sposób podejścia
do tematu oraz interesujące spostrzeżenia i wnioski.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.fundacjapkp.pl.
§ 11. Przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Uczestników Konkursu
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja Grupy PKP z siedzibą
pod adresem: ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa (zwanym dalej Administratorem). Dane
osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie 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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
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RODO oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzonego Konkursu,
wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród.
2. Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora
na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. C) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność wypełnienia
obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
b. art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Zamawiającego.
3. Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Organizator może przekazywać dane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, np. na podstawie umów o powierzenie
przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, audytorom, doradcom oraz na podstawie
obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub
organom ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskiwania danych osobowych i wskażą
podstawę prawną swego żądania.
4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym niniejszy Konkurs został zakończony.
5. Osobom, które przekazały dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora danych
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. Osobom, które przekazały dane osobowe, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne
do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród, a ich nieprzekazanie może skutkować
niemożnością wzięcia udziału w Konkursie i nieotrzymaniem nagród.
8. W oparciu o przekazane dane osobowe Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
9. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na adres e-mail: fundacja@pkp.pl
lub w formie pisemnej na adres Administratora: Fundacja Grupy PKP, ul. Szczęśliwicka 62,
00-973 Warszawa.
10. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
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