
 

 

 
 
 

 

Regulamin konkursu „Kolejowe historie rodzinne” 

 

 

 

§1 

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu 

„Kolejowe historie rodzinne” (zwanego dalej Konkursem). 

 

§2 

Organizatorem Konkursu jest KOW Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 140, 

02-305 Warszawa, NIP: 522-00-02-216, REGON: 011060172 (zwana dalej Organizatorem). 

 

§3 

1. Konkurs trwa od dnia 6 maja do dnia 31 lipca 2012 roku. 

2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 10 sierpnia 2012 roku. 

 

§4 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna. 

2. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie mogą 

wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na 

uczestnictwo w Konkursie. 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji  

i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub 

powinowactwa). 

 

§5 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w trakcie trwania Konkursu przesłać tekst o objętości 

nie przekraczającej 4000 znaków ze spacjami (pisany standardowo czcionką 12 pkt w pliku 

MS Word ) wraz z co najmniej 1 zdjęciem drogą e-mailową: kow@kow.com.pl lub pocztą na 

adres: 

KOW Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 140 

02-305 Warszawa 

z dopiskiem „Kolejowe historie rodzinne”. 

2. Przesłanie tekstu i zdjęcia/ć, o których mowa powyżej, jest równoznaczne z wzięciem udziału 

w Konkursie i akceptacją jego regulaminu. 
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§6 

Nagrodzone zostaną osoby wybrane przez jury w składzie: Prezes Związku Pracodawców 

Kolejowych – Krzysztof Mamiński, przedstawiciel PKP CARGO S.A., przedstawiciel PKP 

Polskich Linii Kolejowych S.A., przedstawiciel PKP Energetyki S.A., przedstawiciel PKP 

Intercity S.A., przedstawiciel KOW Sp. z o.o. 

 

§7 

1. Nagrodami w konkursie są: 

 nagroda główna: voucher  „Natura Tour” na 7-dniowy wypoczynek dla dwóch osób, 

 wyróżnienia: trzy nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

3. Zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, podatek od przyznanych w Konkursie nagród pokryje 

Organizator. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kurierkolejowy.eu  oraz 

na łamach tygodnika „Kurier Kolejowy”. 

 

§8 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, 

nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Podanie 

nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje 

wykluczenie  

z Konkursu. 

2. Zwycięzcy Konkursu dodatkowo zobowiązani są do podania numeru PESEL oraz pełnego 

adresu właściwego urzędu skarbowego w celu zapłaty przez Organizatora podatku z tytułu 

przyznanych nagród. 

 

§9 

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, 

podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu 

do danych oraz ich poprawiania. 

2. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się na publikowanie prac konkursowych  

w publikacjach prasowych i internetowych wydawanych przez Organizatora w związku z 

organizowanym Konkursem oraz na wykorzystanie historii przy produkcji reportażu 

filmowego, który zostanie wyemitowany podczas obchodów Święta Kolejarza 2012. 

3. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na 

opublikowanie imienia, nazwiska i nazwy miejscowości zamieszkania w tytułach prasowych 

oraz publikacjach internetowych wydawanych przez Organizatora oraz na wykorzystanie ich 

wizerunku podczas nagrania reportażu filmowego. 

 

§10 

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 

http://www.kurierkolejowy.eu/

