REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MOJE WAKACJE Z PKP SKM”

§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
(dalej zwana „PKP SKM)
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „PKP SKM dla Najmłodszych”.

§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja wśród dzieci usług systemu szybkiej kolei miejskiej
w Trójmieście, a także rozwijanie wśród dzieci umiejętności korzystania ze środków publicznego
transportu zbiorowego w szczególności pociągów PKP SKM. Konkurs adresowany jest
do wszystkich dzieci podróżujących pociągami PKP SKM młodych miłośników kolei oraz
pasjonatów fotografii.

§3
Przedmiot konkursu
1. Ocenie w konkursie podlegać będą wyłącznie trzy fotografie wykonane przez uczestnika
konkursu. Prace należy wykonać w sposób bezpieczny, z miejsc ogólno dostępnych dla
podróżnych, a realizacja zdjęć winna odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
w ruchu kolejowym, a w szczególności przy pełnej realizacji Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym,
w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz. U 2004 nr 264 poz. 2637). Ocenie
podlegać będą prace przedstawiające w sposób interesujący podróże pociągami PKP SKM
podczas wakacji (dalej zwanych jako „praca konkursowa”). Technika wykonania pracy
konkursowej jest dowolna jednakże musi być wykonana na tle pociągów uruchamianych
przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. kursujących na odcinku Gdańsk
Śródmieście – Lębork, Gdańsk Wrzeszcz – Kartuzy i Gdynia Główna – Kościerzyna.
Dopuszcza się:
1) konwersję fotografii kolorowych do czarno – białych lub sepii, nakładanie
kolorowych filtrów itp.
2) korektę polepszającą jakość fotografii (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
2. Jeżeli w tle zdjęcia będzie widoczny wizerunek osoby, autor zdjęć dostarczy organizatorowi
konkursu zgodę na udostępnienie wizerunku osoby uwidocznionej na zdjęciu (zał. nr 2 do
niniejszego regulaminu), w oparciu o zapisy art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).
§4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do dzieci korzystających z usług PKP SKM.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
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3. Dla możliwości udziału w konkursie dzieci wymagana jest podpisana zgoda rodziców albo
opiekunów prawnych, które należy złożyć na karcie zgłoszenia stanowiącej zał. nr 1 do
niniejszego regulaminu.
4. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników zatrudnionych w PKP SKM, bądź
świadczących pracę w PKP SKM bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.
§5
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Praca konkursowa musi być autorstwa jednego dziecka.
Jedno dziecko może zgłosić na konkurs jedną pracę konkursową, a załączone fotografie
muszą mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 2Mpix (MPx). Autor może przesłać pracę
konkursową na nośniku, np. CD. Zgłoszenie do konkursu następuje w formie doręczonej
PKP SKM karty zgłoszenia wg zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z załączoną pracą
konkursową. Na karcie zgłoszenia musi zostać zamieszczona zgoda opiekunów prawnych
zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Adres do zgłoszeń konkursowych: PKP Szybka
Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul Morska 350 A 81-002 Gdynia, z dopiskiem
Konkurs fotograficzny – Moje wakacje z PKP SKM.
2. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać
bezpośrednio na stronie www.skm.pkp.pl w zakładce PKP SKM Dzieciom.
3. Zgłoszenie konkursowe uważane będzie za akceptację warunków niniejszego Regulaminu,
wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych wg zapisów art. 6 ust.
1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przeniesienie
praw autorskich w całości na rzecz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
4. Z chwilą dokonania zgłoszenia w konkursie na PKP SKM przechodzą bez prawa
do jakiegokolwiek wynagrodzenia, bez składania dodatkowych oświadczeń, a także bez
względu na otrzymanie lub nie otrzymanie nagrody, prawa autorskie majątkowe do fotografii
zgłoszonych w konkursie (utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.). Na rzecz PKP SKM przechodzą także prawa
wykorzystania i zezwolenia na wykorzystanie zależnego prawa autorskiego.
5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest PKP
SKM. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie do niego wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych dla celów realizacji konkursu, publikacji prac konkursowych w siedzibie
Spółki i na stronie www skm.pkp.pl, wyłonienia laureatów i przekazania nagród. Uczestnik
(opiekun prawny) może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
i żądać ich poprawy, zmiany lub usunięcia (żądanie usunięcia uważa się za rezygnację
z udziału w konkursie), wnieść sprzeciw. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek nie podanie danych oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
6. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 721-29-69.
7. Zgłoszenia konkursowe przechowywane będą przez rok od daty wpływu.
8. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem organów
kontrolnych.
9. Dane osobowe nie będą podlegać procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania w rozumieniu RODO i nie będą przekazywane poza europejski obszar
gospodarczy.
10. W przypadku naruszenia ochrony danych uczestnik konkursu (opiekun prawny) może wnieść
skargę do organu nadzorczego https://uodo.gov.pl/.
11. Organizator nie odsyła zgłoszonych fotografii.
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§6
1. Fotografie zgłoszone do konkursu, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych
w niniejszym Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych fotografii zostanie powołane przez PKP SKM jury. Jury wyłoni jedną
najlepszą wg oceny Jury pod względem szczegółowości, kreatywności i estetyki pracę
konkursową odrębnie z każdej grupy wiekowej, tj. od 7 do 10 lat, od 11 do 14 lat. Nagrodę
rzeczową otrzyma dziecko wyłonionej pracy konkursowej w każdej grupie wiekowej, tj.:
1) od 7 do 10 lat - zestaw Lego City Pociąg Pasażerski 60197
2) od 11 do 14 lat – Kamera sportowa Xiaomi YI 4K Action
3. Jury w każdej kategorii wiekowej przyzna po dwa wyróżnienia. Każde wyróżnione dziecko
otrzyma plecak z logo PKP SKM, koszulkę z logo PKP SKM, kubek z logo PKP SKM,
pendrive z logo PKP SKM.
4. Jedno dziecko może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
5. Nagroda rzeczowa nie może zostać wymieniona na nagrodę pieniężną.
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§7
Terminy
Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się niniejszego Regulaminu na stronie
internetowej www.skm.pkp.pl, w gablotach na peronach zarządzanych przez PKP SKM,
w ramkach w pociągach PKP SKM, na portalu Facebook PKP SKM.
Zgłoszenia należy składać do dnia 10.09.2019 r. (decydować będzie data stempla
pocztowego).
Zgłoszenia dokonane po terminie wskazanym w ust. 2 nie będą brały udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.09.2019 r.
Informacja o wynikach konkursu i będzie zamieszczona na stronie internetowej
www.skm.pkp.pl i na Facebook PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o.
Wręczenie nagród odbędzie się po ustaleniu z opiekunami prawnymi w miejscu uzgodnionym
ze zwycięzcami i wyróżnionymi. Osobom, które nie będą mogły odebrać osobiście nagrody
PKP SKM przekaże je za pośrednictwem kuriera, poczty, itp.
§8
Reklamacje
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące rozstrzygnięcia konkursu mogą być składane
przez uczestników wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w formie elektronicznej na adres
skm@skm.pkp.pl, jednakże nie później niż w terminie trzech dni od dnia opublikowania
informacji o wynikach konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą
rozpatrywane.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Jury niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie siedmiu dni od daty wpływu reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą
wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Decyzja jury co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu
z tytułu
nieprzyznania nagrody
są wyłączone.
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§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459z późn. zm.).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. PKP SKM zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu i zasad konkursu
w trakcie jego trwania. Zmiany te będą publikowane w sposób określony w §7 ust. 1 i będą
wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
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Zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego
„MOJE WAKACJE Z PKP SKM”
Dnia ………………………….r.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU
W KONKURSKIE
„MOJE WAKACJE Z PKP SKM”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Rozmiar zdjęć
Adres kontaktowy (domowy) rodzica
Telefon kontaktowy rodzica
Adres @mail rodzica
Wiek dziecka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych
przez organizatora
Konkursu fotograficznego „MOJE WAKACJE Z PKP SKM” w celach wynikających
z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Poprzez składanie fotografii na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo
do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje
organizator, zgodnie z Regulaminem. Jednocześnie oświadczam, że fotografie te nie
naruszają dóbr osobistych osób trzecich. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te nie
zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zapisami Regulaminu konkursu fotograficznego
„MOJE WAKACJE Z PKP SKM” w szczególności z zapisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych (§5) i akceptuję jego zapisy.

......................................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu)
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Zał. nr 2 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego
„MOJE WAKACJE Z PKP SKM”

ZGODA
NA WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………….., wyrażam zgodę
na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii, wykonanej w dniu
…………………………… przez ……………………………………………
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wywołanych zdjęć za pośrednictwem
powolnego medium w celu zgłoszenia zdjęcia do konkursu „Moje wakacje z PKP SKM” oraz
wykorzystania przez organizatora zgodnie z zapisami Regulaminu ww. konkursu . Jednocześnie
zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego
wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem.

Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

……………………………..
Podpis

………………………………..
Miejscowość i data
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