
Konkurs zatytułowany „Witamy nowe kasowniki”  

organizowany 

przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz Mennicę Polską 

Przed przystąpieniem do Konkursu zapoznaj się z poniższym Regulaminem. 

Regulamin Konkursu  „Witamy nowe kasowniki”. 

1.KONKURS 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie pt. "Witamy nowe 

kasowniki", organizowanym przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 

75/79, 50-316 Wrocław oraz Mennicę Polską S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 23, 00-

854 Warszawa, (zwanych dalej „Organizatorami”). 

1.2. Organizatorzy przeprowadzą Konkurs za pośrednictwem strony internetowej 

www.mpk.wroc.pl oraz portalu społecznościowego Facebook.  

1.3. Celem Konkursu jest promowanie i zachęcenie do korzystania z komunikacji miejskiej 

oraz rozpowszechnienie informacji o nowym systemie sprzedaży biletów komunikacji 

miejskiej. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, sygnowany, administrowany lub 

związany z portalem Facebook. 

1.4. Udział w Konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego 

Regulaminu. 

1.5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. DzU z 2016 r. poz. 922). 

1.6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 lutego 2018 r. i trwać będzie do dnia 8 marca 2018 r. 

do godziny 23.59 

1.7. Nadesłane propozycje oceni Komisja składająca się z przedstawicieli Organizatorów. 

1.8. Oficjalne wyniki Konkursu będą dostępne w dniu 14 marca 2018 roku na stronie 

internetowej Organizatora www.mpk.wroc.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. 

2. PRAWO DO UCZESTNICTWA 

2.1. W Konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania,                 

z zastrzeżeniem, że w imieniu niepełnoletnich oświadczenia woli składają ich przedstawiciele 

ustawowi (pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wysłana na adres: 

konkurs@mpk.wroc.pl).  

3. ZASADY KONKURSU 

3.1. Konkurs polega na stworzeniu i przesłaniu za pomocą arkusza on-line udostępnionego 

przez Organizatorów na stronie www.mpk.wroc.pl oraz na portalu społecznościowym 
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Facebook (www.facebook.com/mpkwroc) limeryku opisującego wprowadzenie we 

Wrocławiu nowego systemu sprzedaży biletów (nowych urządzeń do kupna                            

i kasowania biletów) z podaniem imienia, nazwiska, wieku, oraz adresu e-mail. 

4. NAGRODY 

4.1. Jury Konkursu, wybrane przez Organizatora, przewidziało następujące nagrody dla 25 

autorów najciekawszych limeryków: 

- 5 autorów otrzyma nagrody w postaci rowerów Merida Drakkar, 

- 10 autorów otrzyma nagrody w postaci telefonów Samsung J3, 

- 10 autorów otrzyma nagrody w postaci biletu okresowych 30-dniowych na przejazd 

wszystkimi liniami komunikacji miejskiej we Wrocławiu, kodowanych na imiennej karcie 

URBANCARD.  

Nagrody ufundowała i wydawać będzie Mennica Polska S.A.  

4.2. Organizatorzy informują, iż niniejszy Konkurs jest konkursem z dziedziny kultury i 

sztuki, a jednorazowa wartość przyznanych w nim nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł.  

Zgodnie więc z art.21 ust.1 pkt 68 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późniejszymi zmianami)  przyznane w 

Konkursie nagrody podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

4.3. Najciekawsze limeryki, wybrane przez jury, zostaną użyte podczas kampanii 

informacyjno-promocyjnej Organizatorów. 

4.4. Osoby, których limeryki zostaną nagrodzone, odbiorą nagrody osobiście we Wrocławiu przy 

ul. B. Prusa 75-79 w Biurze Obsługi Pasażera przy MPK Sp. z o.o. w terminie od 15 marca 2018 
r. do 6 kwietnia 2018 r. 

4.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania/podania 

błędnych lub niepełnych danych osobowych/kontaktowych. 

4.6. W przypadku nieodebrania nagrody w ustalonym terminie lub braku kontaktu                           

z uczestnikiem traci on prawo do nagrody. 

4.7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną. 

4.9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet,                          

za pośrednictwem której Organizatorzy kontaktują się z uczestnikiem. 

5. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

5.1. Zgłoszeniem do Konkursu jest przesłanie za pomocą arkusza on-line udostępnionego 

przez Organizatorów na stronie www.mpk.wroc.pl oraz na portalu społecznościowym 

Facebook (www.facebook.com/mpkwroc) limeryku opisującego wprowadzenie we 

Wrocławiu nowego systemu sprzedaży biletów (nowych urządzeń do kupna i kasowania 

biletów) z podaniem imienia, nazwiska, wieku oraz adresu e-mail. 

http://www.mpk.wroc.pl/


5.2. Nadesłane limeryki nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia 

przez uczestnika konkursu praw autorskich osób trzecich, ponosi on pełną odpowiedzialność                

za ich naruszenie. 

5.3. Organizatorzy mogą wykluczyć uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

5.4. Organizatorzy nabywają autorskie prawa majątkowe do korzystania z limeryków zgłoszonych do 

Konkursu  przez uczestników konkursu w zakresie pól eksploatacji znanych w dniu zakończenia 

Konkursu, w szczególności w zakresie: 

  

a) rozpowszechniania – przez publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie    

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

  

b) prawa obrotu (rozporządzania) w kraju i za granicą, w szczególności dalszego obrotu i 

rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do całości lub części limeryku, 

  

c) sporządzania wersji obcojęzycznych i tłumaczeń na inne języki niż polski, 

  

d) wprowadzania do pamięci komputerów, do sieci multimedialnych (bezpośredniego 

porozumiewania się), w tym w szczególności Internetu, 

  

e) wykorzystania fragmentów lub całego limeryku do celów promocyjnych i reklamy w szczególności 

na stronach internetowych oraz na gadżetach i wszelkich materiałach reklamowo-promocyjnych, 

  

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu               

w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji                

i zawiadomień uczestników Konkursu, oraz jego unieważnienia. 

 

 

 

 


