
ZASADY ZABAWY  

NASZE DZIECI W NASZYCH AUTOBUSACH 

 Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Zabawie pod nazwą „Nasze dzieci w naszych 

autobusach” 

2. Organizatorem Zabawy jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. 

(PKA) ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia, NIP 5861003497, KRS 0000076927 wraz 

z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Gdyni oraz Radą Dzielnicy 

Pogórze zwani łącznie „Organizatorem”. 

3. Celem Zabawy jest wytypowanie najciekawszych zdjęć autobusów PKA z dziećmi 

pracowników. 

4. Zabawa organizowana jest w dniach: 01.06.2020 r. – 03.06.2020 r. dla 

pracowników PKA 

5. Poprzez przystąpienie do Zabawy, rozumiane jako przesłanie zdjęcia na wskazany 

poniżej adres e-mail, Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia niniejszych 

Zasad. 

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Zabawy, tj. udzielaniem informacji na temat 

Zabawy oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują wyznaczeni pracownicy 

Organizatora. 

§ 2  

UCZESTNICY ZABAWY 

1. Zabawa adresowana jest dla dzieci pracowników PKA: w wieku przedszkolnym oraz 

uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Na przesłanym w Zabawie zdjęciu powinno 

znajdować się dziecko w powyższym wieku i to jemu zostanie przyznana nagroda.  

2. Uczestnikiem Zabawy może być wyłącznie pracownik PKA - pełnoletni opiekun 

prawny, który reprezentuje adresata Zabawy określonego w ust. 1 powyżej. 

3. Uczestnictwo w Zabawie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne. 

§ 3  

PRZEBIEG ZABAWY 

1. O wyłonieniu zwycięzców Zabawy zadecyduje powołana specjalnie w tym celu 

Komisja, zwana dalej Komisją. 

2. W skład Komisji wchodzą: PKA - Lech Żurek – Prezes Zarządu PKA; Agnieszka 

Jankowska – Główna Księgowa PKA, Karolina Szemraj – Referent ds. administracji 

PKA, Agnieszka Pstrągowska – Rada Dzielnicy Pogórze oraz Marek Olczykowski – 

PCK Oddział Gdynia. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

4. O przyznaniu Nagrody Komisja zdecyduje według własnej oceny, biorąc pod uwagę 

pomysłowość oraz kreatywność. 



5. Zdjęcia nagrodzone i wytypowane przez Komisję będą opublikowane na stronie 

internetowej Organizatora www.pkagdynia.pl. 

6. W przypadku braku zgłoszeń do Zabawy pozostaje ona nierozstrzygnięta, a nagrody 

przeznaczone zostaną na kolejne edycje. 

7. W razie niewyłonienia przez Komisję Laureata z powodu braku Zdjęć kwalifikujących 

się do udziału w Zabawie, następuje skutek opisany w ustępie powyżej. 

§ 4  

ZDJĘCIA, ICH WYKORZYSTANIE I PRAWA AUTORSKIE 

1. Zdjęcia należy przesyłać w terminie od 1 do 3 czerwca 2020 r., tylko i wyłącznie drogą 

elektroniczną na e-mail konkurs@pkagdynia.pl z podaniem imienia i nazwiska autora, 

imienia i wieku dziecka na zdjęciu oraz miejsca, gdzie zostało zrobione i numeru 

bocznego autobusu PKA (czterocyfrowy numer zaczynający się od cyfry 5). W tytule 

wiadomości należy wpisać tytuł zabawy „Nasz dzieci w naszych autobusach”. 

2. Zdjęcie powinno spełniać następujące wymagania techniczne: 

a) format JPG (najmniejsza kompresja/największa jakość) 

b) rozdzielczości: 300dpi. 

c) wymiary: 33,87 cm (szerokość) × 25,40 cm (wysokość), piksele 4000×3000, 

3. Zgłaszane do Zabawy zdjęcia nie mogą być opatrzone dodatkowymi oznaczeniami (np. 

podpis autora, logo). Zdjęcia z oznaczeniami nie będą przyjmowane do konkursu. 

4. W przypadku nadesłania zdjęć nieskadrowanych do podanego rozmiaru Uczestnik 

wyraża zgodę na skadrowanie zdjęcia przez Organizatora. 

5. Zdjęcia nie mogą naruszać prawa, praw osób trzecich ani dóbr osobistych osób trzecich. 

Nie mogą tez zawierać treści naruszających prawo do prywatności, zawierających 

materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi). 

6. Zgłaszając Pracę do Zabawy, Uczestnik oświadcza (oświadczenia rodzica, opiekuna 

prawnego), że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

nadesłanych fotografii. 

7. Zgłaszając Pracę do Zabawy Uczestnik oświadcza (oświadczenia rodzica, opiekuna 

prawnego) że, uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek widnieje na 

fotografii, na jej zgłoszenie w charakterze Pracy, jej rozpowszechnianie do ww. celów 

oraz – w razie otrzymania nagrody w Konkursie – w zakresie wskazanym § 4 pkt. 8 

8. Wybrane zdjęcia nadesłane w Zabawie będą publikowane na stronie 

www.pkagdynia.pl, a Uczestnik Konkursu zgadza się na upublicznienie zdjęcia oraz 

jego imienia i nazwiska i wieku dziecka w czasie trwania Zabawy oraz po jej 

zakończeniu. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie 

wszelkich praw do przesłanego zdjęcia w tym praw autorskich, (niewyłącznych) praw 

majątkowych do zdjęć w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
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9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przekazanych utworów powoduje 

przeniesienie na czas nieokreślony własności przekazanych egzemplarzy utworu bez 

względu na formę w jakiej został dostarczony. 

10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje nieodpłatnie. 

 

§ 5  

NAGRODY 

1. Nagrody w Zabawie stanowią: 

min. 6 nagród dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat 

min 3 nagrody dla dzieci w wieku od 9 – 13 lat 

2. Nagroda w Zabawie nie podlega wymianie na jej równowartość określoną w wymiarze 

pieniężnym, ani na nagrodę innego rodzaju. Laureat Zabawy nie może przenieść prawa 

do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

3. Laureat Zabawy może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden 

ekwiwalent. 

4. Informacja o wynikach Zabawy wraz z publikacja zwycięskich zdjęć umieszczona 

zostanie na stronie www.pkagdynia.pl po upływie 5 dni roboczych od zakończenia 

Zabawy. 

5. Laureaci Zabawy zostaną poinformowani przez Komisję o wygranej. Laureat, aby mógł 

otrzymać nagrodę, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, 

adres zamieszkania z kodem pocztowym. Warunkiem wydania nagrody przez 

Organizatora jest spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszymi Zasadami. 

W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu procedura wyboru zwycięzcy 

zostanie jednokrotnie powtórzona. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych 

danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy 

wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej oraz spowoduje utratę prawa do 

Nagrody. 

6. Wydanie nagród nastąpi najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r., jednakże w terminie nie 

krótszym niż 7 dni roboczych od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust. 5. 

7. Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora. 

§ 6  

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Zabawy Uczestnicy mogą 

zgłaszać na adres mailowy podany w § 4 ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia wyników.  

2. Reklamacja zgłoszona po terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, prawidłowy adres Uczestnika, a także 

opis i uzasadnienie reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni. Odpowiedź Organizatora zostanie 

przesłana na adres e-mail Uczestnika. 

5. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko przez Uczestników Zabawy.  

6. Od decyzji Organizatora odnośnie rozpatrzenia reklamacji nie przysługuje odwołanie 
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§ 7  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Zabawy odbywa się zgodnie z 

Rozporządzenia 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. Administratorem 

danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Zabawy jest Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Autobusowej sp. z o.o., która w celu prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Zabawy zgodnie z art. 13 ust. 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

2. Uczestnik Zabawy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, sprostowania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

3. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty email na adres 

pka@pkagdynia.pl. 

4. Dane osobowe, o których mowa w § 5 ust. 5 nie będą w jakikolwiek inny sposób 

przetwarzane niż na potrzeby rozwiązania niniejszego konkursu. Ich przetwarzanie 

będzie ograniczone czasowo do czasu rozstrzygnięcia konkursu i wydania nagród.  

§ 8  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsze Zasady stanową jedyny dokument określający zasady Zabawy a jego 

interpretacja należy do Organizatora. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 roku i obowiązuje do dnia 

zakończenia zabawy. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy 

z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 

2019.06.19 ze zm.) oraz innych właściwych ustaw.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Zabawy w trakcie jego trwania. 

Zmiany Zasad Organizator będzie ogłaszał w swojej siedzibie oraz na Stronie 

internetowej. Zmiany Zasad będą następowały z poszanowaniem praw nabytych 

Uczestników Zabawy. 

5. Wszelkie spory dotyczące wykonania zobowiązań związanych z Zabawą będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora. 

6. Zasady Zabawy dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej PKA 

www.pkagdynia.pl. 

 


