Regulamin
konkursu na hasło
promujące korzystanie z komunikacji miejskiej
§1
1. Organizatorem konkursu na hasło promujące korzystanie z komunikacji miejskiej, zwanego
dalej „Konkursem” jest: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. St.
Leszczyńskiej 7, 32-600, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs odbywa się w związku z akcją promocyjną zachęcającą mieszkańców do
korzystania z komunikacji publicznej.
§2
1. Konkurs adresowany jest w szczególności do pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacji
sp. z o.o. oraz mieszkańców powiatu oświęcimskiego.
2. Zadaniem Uczestnika jest zaproponowanie hasła promującego korzystanie z komunikacji
Miejskiej, które zostanie wykorzystane w kampanii reklamującej korzyści z przesiadania się do
autobusów Organizatora.
§3
1. Konkurs zostaje ogłoszony za pośrednictwem strony internetowej spółki
www.mzk.oswiecim.pl oraz fanpage’u na portalu Facebook.
2. Uczestnicy zgłaszają swoje hasła za pośrednictwem wiadomości pod tytułem ‘’konkurs” na
adres e-mail: mzk@mzk.oswiecim.pl
3. Zgłoszenie hasła jest traktowane jako oświadczenie, że Uczestnik jest jednocześnie autorem
hasła i zaproponowane hasło nie jest obciążone prawami autorskimi osób trzecich oraz jest
wolne od wad prawnych.
4. Termin zgłoszeń upływa 6 grudnia 2021 r.
§4
1. Organizator weryfikuje zgłoszenia pod względem zgodności z niniejszym regulaminem.
2. Komisja konkursowa wyłania zwycięzcę Konkursu oraz Uczestników, którzy zajmują II i III
miejsce. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora.
3. Nagrodą dla zwycięzcy jest bilet kwartalny imienny. Za II miejsce zostanie przyznany w
nagrodę bilet 2- miesięczny imienny, natomiast za III miejsce zostanie przyznany bilet
miesięczny imienny. Ponadto szczególnie wyróżnione hasła zostaną nagrodzone gadżetami.
Fundatorem nagród jest MZK Oświęcim sp. z o.o.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 10 grudnia za pośrednictwem strony internetowej
spółki www.mzk.oswiecim.pl oraz fanpage’u na portalu Facebook.
§5
1. Uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na rzecz Organizatorów majątkowe prawa autorskie
do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania (w szczególności wykorzystane
na materiałach promocyjnych związanych z oświęcimską komunikacją miejską).
§6
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Miejski Zakład
Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. St. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim.
2. Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów.
3. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych oraz do ich
sprostowania.
4. Podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
5. Uczestnicy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO
§7
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.mzk.oswiecim.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie
nienaruszających podstawowych zasad Konkursu w każdym momencie trwania Konkursu.
4. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika
(w szczególności plagiat) wyklucza Uczestnika z Konkursu oraz pozbawia prawa do nagrody.
5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych
z naruszaniem praw autorskich do hasła zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu,
a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym
zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni
Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone
roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty
procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione
i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także
podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

