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Regulamin Konkursu 

„Lokomotywa przyszło ści ORLEN KolTrans”  

(dalej: „Regulamin”) 
 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 

„Lokomotywa przyszło ści ORLEN KolTrans”  na najciekawszą pracę plastyczną o 

tematyce związanej ze Spółką ORLEN KolTrans (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest ORLEN KolTrans 

Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod 

numerem KRS 0000028251, NIP 774 26 58 299, kapitał zakładowy 40 859 000,00 zł 

(dalej: „Organizator”) 

3. Celem konkursu jest propagowanie zdobywania wiedzy o tematyce kolejowej wśród 

dzieci i młodzieŜy.  

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci pracowników Spółki ORLEN KolTrans w wieku 

do 15 lat.  

2. KaŜdy uczestnik moŜe wysłać tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie i 

samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych). Do udziału w Konkursie nie moŜna 

przesyłać prac adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych itp.)  

3. Forma wykonania prac – technika dowolna płaska (wyklejanka, rysunek itp.), w 

formacie nie mniejszym od formatu A4 i nie większym niŜ A2. 

4. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. Do pracy naleŜy 

dołączyć: metrykę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu . 

5. Metryka, o której mowa w pkt 4 powyŜej powinna zostać podpisana przez 

przedstawiciela ustawowego dziecka. Brak podpisu powoduje niedopuszczenie pracy 

do udziału w konkursie. 

6. ZłoŜenie podpisów, o których mowa w pkt. 5 powyŜej oznacza akceptację wszystkich 

postanowień Regulaminu. 

7. KaŜda praca będzie oceniana pod kątem spełniania następujących kryteriów: 

oryginalność pomysłu, zbieŜność z tematyką oraz atrakcyjność dla odbiorcy. 
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8. Prace nadesłane na konkurs bez podpisanej metryki, o której mowa powyŜej lub 

niespełniające kryteriów takich jak w szczególności: nieodpowiedni format, grupowe 

wykonanie, stwierdzone powielenie lub kopia innej pracy, nie będą brały udziału w 

Konkursie. 

9. Prace nadesłane do udziału w Konkursie nie będą zwracane przez Organizatora, takŜe 

w przypadku niedopuszczenia ich do udziału w Konkursie oraz w sytuacji wskazanej w 

8 ust. 1. 

§ 3 

Termin i warunki dostarczania prac 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy wraz z metryką, o której mowa 

powyŜej w terminie do dnia 01.06.2013 na adres ORLEN KolTra ns Sp. z o.o. – 

Biuro Zarz ądu ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock z dopiskiem „Konk urs plastyczny 

Lokomotywa przyszło ści ORLEN KolTrans” lub osobi ście – Płock, u. Chemików 

7, budynek Biura Zarz ądu, I pi ętro, pokój nr 9 

2. Prace dostarczane Organizatorowi w sposób inny niŜ osobiście powinny być naleŜycie 

zabezpieczone na czas transportu przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem itp. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia prac w trakcie 

transportu. 

3. Kapituła Konkursu dokona podsumowania Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców i 

osób wyróŜnionych w terminie do 08.06.13. 

4. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej. Laureatów 

Organizator poinformuje bezpośrednio drogą telefoniczną lub mailową. 

 

§ 4 

Zasady przyznawania nagród 

 

1. Konkurs przeprowadza Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora. 

2. Kapituła składa się z 4 osób. 

3. Decyzje Kapituły są ostateczne. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji najciekawszych prac konkursowych na 

stronach internetowych będących w jego dyspozycji oraz do ich wykorzystania w inny 

sposób wskazany w § 6 Regulaminu. 

5. Nagrody zostaną wręczone 08.06.2013 podczas pikniku dla dzieci w płockim ZOO. 

Szczegóły imprezy zostaną podane przez Organizatora w zaproszeniu w późniejszym 

terminie.  

 

§ 5 
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Nagrody 

1. Organizator przewiduje: 

• Atrakcyjne nagrody za  pierwsze miejsca (dla kaŜdej z kategorii wiekowych - 

upominki rzeczowe związane ze Spółką lub akcesoria plastyczne lub inne o 

wartości do 200 zł kaŜdy, 

• Nagrodę specjalną za oryginalną technikę wykonania pracy – jak wyŜej. 

2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają drobne upominki z logo Spółki o wartości do 

40 zł 

3. Nagrodę główną i upominki w Konkursie zapewnia Organizator Konkursu. 

4. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych: 

• Praca wykonana przez dziecko do 5 lat  

• Praca wykonana przez dziecko w wieku 6-9 lat 

• Praca wykonana przez dziecko w wieku 10-15 lat  

 

§ 6 

Prawa autorskie 

 

1. Przystępując do Konkursu, przedstawiciel ustawowy Uczestnika oświadcza, Ŝe 

Uczestnik jest wyłącznym autorem pracy konkursowej i przysługują mu autorskie 

prawa osobiste oraz majątkowe do tych propozycji. Przedstawiciel ustawowy 

Uczestnika oświadcza równieŜ, Ŝe zgłaszane propozycje nie naruszają jakichkolwiek 

praw ani dóbr osobistych osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a takŜe 

zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 

naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej 

z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia. 

2. Przystępując do Konkursu, przedstawiciel ustawowy Uczestnika oświadcza, Ŝe udziela 

Organizatorowi nieodwołalnej, bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie 

licencji na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:  

a) Wykorzystanie pracy konkursowej we wszelkiej działalności Organizatora, w tym 

w działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej; 

b) Utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie pracy konkursowej dowolnymi 

środkami w całości lub w części, w szczególności wprowadzanie pracy 

konkursowej do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz Intranet, 

c) Udostępnienia pracy konkursowej w taki sposób, aby kaŜdy miał do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
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d) Sporządzanie opracowań pracy konkursowej oraz ich powielanie 

i rozpowszechnianie dowolnymi środkami zarówno przez Organizatora, jak i przez 

osoby trzecie. 

3. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Organizator nabywa własność nośnika, na którym 

została utrwalona praca konkursowa. 

4. W przypadku, gdy wystąpi o to Organizator, uczestnik/ przedstawiciel ustawowy 

uczestnika zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesieniu na 

Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do prac konkursowych 

dostarczonych Organizatorowi oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i 

rozporządzania w kraju i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji określonych w 

art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 80, poz. po 904 ze zm.), w szczególności zaś zobowiązuje się 

przenieść autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:  

a)  wyłącznego uŜywania i wykorzystywania prac będących przedmiotem Konkursu, w 

zakresie wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej; 

b)  zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych; 

c) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych 

i reklamowych; 

d)  wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci internetowej; 

e)  udostępnienia pracy konkursowej w taki sposób, aby kaŜdy miał do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 

§ 7 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania niniejszego Konkursu, 

przedstawiciele ustawowi uczestników powinni zgłaszać na piśmie w terminie do 

dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników Konkursu, na adres wskazany w § 3 ust. 1 

niniejszego Regulaminu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu do siedziby 

Organizatora. Koszty przesłania reklamacji ponosi przedstawiciel ustawowy 

Uczestnika. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz 

dokładny opis przyczyn reklamacji oraz podpis przedstawiciela ustawowego. 

Reklamacje niezawierające ww. danych nie będą rozpatrywane. 
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4. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane 

w ust. 3 powyŜej, w ciągu 14 od jej otrzymania i powiadamia reklamującego drogą 

mailową lub listowną o jej rozstrzygnięciu. 

5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. 

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Postanowienia ko ńcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub uniewaŜnienia Konkursu bez 

podawania przyczyn. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac 

konkursowych, które naruszają Regulamin Konkursu, powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa lub powszechnie przyjęte zasady współŜycia społecznego, normy 

społeczne, etyczne lub moralne. Dotyczy to równieŜ Prac Konkursowych, odnośnie 

których Organizator otrzymał wiarygodną informację, Ŝe naruszają dobra osobiste osób 

trzecich. 

 

 

„Wybierz  przyjaciela ORLEN KolTrans” 

Głosuj na zwierzaka!!! 
 
 

NiezaleŜnie od konkursu plastycznego „Lokomotywa przyszło ści ORLEN KolTrans”, 

jego uczestnicy mog ą wziąć udział w głosowaniu na zwierzaka z płockiego ZOO –  

załącznik nr 2, którym według ich opinii Spółka ORLEN K olTrans powinna 

zaopiekowa ć się w roku bie Ŝącym. Wyniki głosowania zostan ą ogłoszone podczas 

pikniku dla dzieci organizowanego w Płockim ZOO w t erminie 08.06.13, o czym 

Organizator szczegółowo poinformuje w pó źniejszym terminie.  

Jednocze śnie Organizator zastrzega, Ŝe brak udziału w głosowaniu na zwierzaka w 

Ŝaden sposób nie wpływa na przyj ęcie prac zgłoszeniowych do Konkursu.  
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Załącznik nr 1  

 
 

 
 
.............................................................  ..................................... 
imi ę i nazwisko autora pracy    wiek 

 
 
 
.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................. 
adres zamieszkania 
 
 
.................................................................................................................................. 
numery telefonów kontaktowych i mail przedstawiciela ustawowego dziecka 

 
 

Oświadczam, Ŝe zapoznałem si ę z postanowieniami Regulaminu Konkursu 
„Lokomotywa przyszło ści ORLEN KolTrans” i akceptuj ę jego tre ść 

 
 
 
 
 

...................................................   .............................................................. 
    miejscowość, data podpis przedstawiciela ustawowego     
                                                                                                  lub opiekuna prawnego 

 

WyraŜam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko 

uczestnika konkursu)…………………………………................. oraz moich zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. 

 
 
 
.................................................................... 
(data i podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

ORLEN KolTrans. z siedzibą w Płocku 09 – 411, ul. Chemików 7 informuje, Ŝe jest administratorem 
podanych przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika danych osobowych, w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.), 
przetwarzanych w celu i zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie. 
Podanie adresu do doręczenia Uczestnikowi nagrody przez przedstawiciela ustawowego 
Uczestnika jest dobrowolne, ale ich niepodanie w przypadku braku uczestnictwa w pikniku dla dzieci 
uniemoŜliwi wydanie nagrody w Konkursie. Przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do danych osobowych Uczestnika i do ich 
poprawiania.  
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Załącznik nr 2  
 
 

„Wybierz  przyjaciela ORLEN KolTrans” 

Głosuj na zwierzaka!!! 
 

 

ORLEN KolTrans przyjacielem: 

(proszę o wskazanie jednego gatunku zwierząt spośród niŜej wymienionych). 

 

a) Lwów afryka ńskich 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Kangurów rudych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Lampartów perskich 

 

 
d) Pingwinów przyl ądkowych 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
e) Zebr Hartmanna 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

 


