
Regulamin Konkursu 

 na temat wiedzy o projektach dofinansowanych ze środków unijnych 2014-2020 

realizowanych przez „Spółkę Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. 

dalej „Regulamin” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu na temat wiedzy o projektach dofinansowanych ze środków 

unijnych 2014-2020 realizowanych przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. 

zwanego dalej „Konkursem”, jest Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa, Numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczy KRS: 0000222735. Kapitał zakładowy: 481 909 000 zł, NIP: 1132520369, 

REGON: 015876404, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebieg Konkursu, które uczestnik 

Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) akceptuje z chwilą przystąpienia do Konkursu. 

4. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator. 

5. Przedmiotowy Konkurs: 

a) jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

b) nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 

roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).  

6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’u Organizatora na portalu 

społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem 

https://www.facebook.com/KolejeMazowieckieKM/ (dalej jako „Fanpage”), a także 

platformy Survio.  

7. Konkurs rozpocznie się dnia 17 września 2021 roku o godz. 10:00, z chwilą opublikowania 

informacji o Konkursie na Fanpage’u Organizatora i zakończy się w tym samym dniu o godz. 

23:59. Oznacza to, że pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia konkursowe dokonane w 

wyżej określonym przedziale czasowym.  

8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie organizowany, sponsorowany, 

wspierany, administrowany przez portal Facebook. Facebook jest znakiem towarowym 

zastrzeżonym przez Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, 94025). Facebook nie 

ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub utrudniony dostęp  

do portalu Facebook i platformy Survio z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności 

będących wynikiem działań podmiotów trzecich lub braku dostępu do Internetu. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której 

przesyłane są zgłoszenia do Konkursu, jak również za indywidualne ustawienia urządzeń, za 

pomocą̨ których Uczestnik wysyła zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także 

ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane 

zgłoszenia. 

https://www.facebook.com/KolejeMazowieckieKM/


10. Organizator oświadcza, iż wszelkie informacje, w tym dane osobowe, przekazane przez 

Uczestników Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby Konkursu. 

11. Celem Konkursu jest: 

a) promocja projektów dofinansowanych ze środków unijnych 2014-2020 realizowanych 

przez Spółkę KM,  

b) budowanie świadomości społeczeństwa, w jakim stopniu Organizator pozyskał i 

wykorzystuje środki unijne w ramach Perspektywy finansowej 2014-2020, 

c) skierowanie uwagi na rozwój transportu kolejowego w Polsce, 

d) popularyzowanie wiedzy o transporcie kolejowym, w szczególności działalności 

Organizatora, 

e) promocja Spółki KM z siedzibą w Warszawie, ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa. 

§ 2 Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 15 pytań konkursowych 

na temat projektów dofinansowanych ze środków unijnych 2014-2020 realizowanych przez 

Spółkę KM.  Spośród nadesłanych odpowiedzi Członkowie Kapituły konkursowej wybiorą 

zwycięzców Konkursu. Każdy Uczestnik może wysłać jeden formularz Konkursu.  

2. Treść zadania konkursowego:  

„Odpowiedz na 15 pytań konkursowych na temat projektów dofinansowanych ze środków 

unijnych 2014-2020 realizowanych przez Spółkę KM. Poza poprawnością odpowiedzi, liczy 

się szybkość wysłania formularza. Pierwsze 4 osoby, które najszybciej udzielą poprawnych 

odpowiedzi wygrywają nagrody. Formularz dostępny jest na stronie: 

https://www.survio.com/survey/d/R3O4F9I7K9W9S2R8L. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Kapitułę konkursową spośród tych 

Uczestników, którzy: 

a) wysłali wypełniony formularz testu, 

b) odpowiedzieli na wszystkie pytania,  

c) udzielili poprawnych odpowiedzi i jako pierwsi nadesłali wypełniony formularz testu 

wiedzy,  

d) spełniają warunki określone w § 3. 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), zwanej 

dalej: „Kodeks Cywilny”, mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, które: 

a) są pełnoletnie i posiadają̨ pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) zamieszkują lub posiadają adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  

oraz 

c) zapoznają się i wyrażą zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu;  

d) podadzą Organizatorowi swoje dane: imię, nazwisko, numer kontaktowy oraz adres 

poczty elektronicznej; 



e) na żądanie Organizatora przedstawią oryginalne dokumenty, które potwierdzą, iż 

spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym w szczególności dowód tożsamości, 

który potwierdzi, iż ukończyły 18 lat; 

2. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 

3. Z Konkursu wyklucza się Uczestników, którzy: 

a) nie spełniają przewidzianych Regulaminem wymogów uprawniających do uczestnictwa  

w Konkursie, a także przyznania lub wydania nagrody, 

b) podają się za inną osobę lub podają fałszywe dane osobowe, 

c) są członkami organów lub pracownikami Organizatora oraz członkami najbliższej 

rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia. 

4. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.  

Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.  

5. Uczestnik wykluczony z Konkursu traci prawo do nagrody. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:  

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje  

do Konkursu, 

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, 

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 

Facebook,  

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie.  

§ 4 Przebieg Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem: 

a) 10.09.2021 r. – opublikowanie informacji o planowanym Konkursie wiedzy o projektach 

dofinansowanych ze środków unijnych 2014-2020 realizowanych przez Spółkę KM na 

oficjalnym profilu Spółki KM na portalu społecznościowym Facebook.  

b) 13.09.2021 r. – 16.09.2021 r. – publikowanie postów dotyczących projektów 

dofinansowanych ze środków unijnych 2014-2020  realizowanych przez Spółkę KM, 

c)  17.09.2021 r. – godz. 10.00 - udostępnienie  linku do testu wiedzy o projektach 

dofinansowanych ze środków unijnych 2014-2020 realizowanych przez Spółkę KM.  

Godz. 23:59 - zakończenie Konkursu, 

d)  23.09.2021 r. - ogłoszenie zwycięzcy Konkursu pod postem na Fanpage’u. 

 

 

 



§ 5 Kapituła konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców w Konkursie decyduje powołana w tym celu Kapituła 

konkursowa, w skład której wejdzie 4 członków wskazanych przez Organizatora.  

2. Organizator wyznaczy przewodniczącego Kapituły Konkursowej spośród wybranych 

członków Kapituły.  

3. Kapituła Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku 

równości głosów decyduje głos przewodniczącego.  

4. Kapituła konkursowa wybierze laureatów kierując się poprawnością odpowiedzi i szybkością 

zgłoszeń.  

5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Kapitułę 

konkursową.  

6. Kapituła konkursowa wybierze 4 laureatów Konkursu, które zajmą odpowiednio: pierwsze, 

drugie, trzecie, czwarte miejsce w Konkursie. 

7. Z prac Kapituły sporządzany jest pisemny protokół. Kapituła pracuje na posiedzeniach 

niejawnych, w których nie mogą brać udziału Uczestnicy Konkursu. 

8. Decyzja Kapituły konkursowej dotycząca wyboru laureatów Konkursu jest ostateczna. 

9. Zastrzega się na rzecz Kapituły konkursowej prawo do niewyłaniania Laureata Konkursu 

albo wybrania mniejszej, niż określona w ust. 6 niniejszego paragrafu, liczby laureatów 

w przypadku, gdy ilość poprawnych odpowiedzi choćby w jednym teście wiedzy nie 

przekracza 8.   

 

§ 6 Kryteria oceny 

Kapituła konkursowa oceniając prace będzie uwzględniała następujące kryteria: 

a) poprawność odpowiedzi, 

b) szybkość udzielenia odpowiedzi.  

 

§ 7 Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) bilet kwartalny Kolei Mazowieckich na wskazaną przez zwycięzcę trasę, którego 

maksymalna wartość na najdłuższą trasę (181-200 km) wynosi 1 585,00 zł brutto, 

b) bilet miesięczny Kolei Mazowieckich na wskazaną przez zwycięzcę trasę, którego 

maksymalna wartość na najdłuższą trasę (181-200 km) wynosi 634,00 zł brutto, 

c) indywidualna godzinna jazda symulatorem pociągu pod nadzorem instruktora, o 

wartości 200,00 zł brutto, 

d) zwiedzanie Myjni na Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Tłuszczu wraz 

 z osobą towarzyszącą, o wartości 200 zł brutto. 

2. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana wg poniższych zasad:  

a) Uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce otrzyma bilet kwartalny Kolei Mazowieckich 

na wskazaną przez siebie trasę.  



b) Uczestnik, który zajmie drugie miejsce otrzyma bilet miesięczny Kolei Mazowieckich na 

wskazaną przez siebie trasę.  

c) Uczestnik, który zajmie trzecie miejsce otrzyma voucher na godzinną indywidualną jazdę 

symulatorem pociągu pod nadzorem instruktora.  

d) Uczestnik, który zajmie czwarte miejsce otrzyma voucher na zwiedzanie Myjni na Sekcji 

Napraw i Eksploatacji Taboru w Tłuszczu wraz z osobą towarzyszącą. 

§ 8 Wydawanie nagród w Konkursie 

1. Każdy Uczestnik może zostać wyłoniony tylko raz jako zwycięzca i może mu zostać 

przyznana tylko jedna nagroda.  

2.  Do 27.09.2019 r. do godz. 23:59 zwycięzca powinien za pomocą zwrotnej wiadomości 

potwierdzić dane niezbędne do swojej identyfikacji i aktualne dane kontaktowe, w tym  

w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu oraz wiek. O konieczności przesłania 

zwrotnej informacji zwycięzca zostanie poinformowany za pomocą Fanpage’a oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

3. W zakresie dotyczącym przyznawania nagród Przewodniczący Kapituły konkursowej będzie 

kontaktował się̨ z Uczestnikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności: 

a) w przypadku niepodania wymaganych danych bądź podania nieprawidłowych danych,  

b) zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany,  

c) braku możliwości uzyskania kontaktu z Uczestnikiem. 

5. Zwycięzcy, którzy zajmą dwa pierwsze miejsca, zobowiązani będą do zapłaty 

zryczałtowanego podatku PIT w wysokości 10% od wartości brutto biletu. 

6. Warunkiem przyznania nagrody laureatom jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu 

przekazania nagrody. 

7. Warunkiem wydania nagród laureatom jest uiszczenie przez laureata zryczałtowanego 

podatku PIT, zgodnie z przepisami prawa. 

8. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody 

osobom trzecim.  

9. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 

ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, nagroda przepada bez prawa do 

dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. W takim wypadku nagroda ta 

decyzją Organizatora zostaje anulowana albo może zostać przekazana kolejnemu 

Uczestnikowi, który spełnia kryteria zwycięzcy przewidziane Regulaminem. 

§ 10 Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez 

uczestników są „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa. 

2. Organizator, jako administrator danych osobowych informuje, że: 

a) dane osobowe Uczestnika Konkursu pozyskane przez administratora danych osobowych, tj. 

imię nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, wiek, adres poczty elektronicznej 



przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu 

związanym z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, 

ustalenia prawa Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na 

Organizatorze w związku z organizacją Konkursu,  

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu, na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) art. 6 ust. 1 pkt f) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie 

obowiązujących, 

c) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie, 

d) Uczestnikowi przysługuje: 

- prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 

osobowych,  

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 

- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, 

- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez 

wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są 

przetwarzane z naruszeniem przepisów,  

4. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom 

 w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom obsługującym administratora danych 

osobowych prawnie i księgowo. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych 

roszczeń uczestników, które są związane z Konkursem, mogą być jednak przechowywane w 

okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, 

6. W sprawach dotyczących danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez 

administratora danych Inspektorem Ochrony Danych p. Przemysławem Bańko 

(iod@mazowieckie.com.pl) 

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

§ 11 Reklamacja 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: facebook@mazowieckie.com.pl. Reklamacja 

nie może dotyczyć wyboru przez Kapitułę konkursu laureatów Konkursu. Reklamację można 

zgłaszać wyłącznie w terminie od dnia 23.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. 

mailto:iod@mazowieckie.com.pl


2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu, oraz 

podstawę reklamacji. 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Wydział Projektów Unijnych . 

4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyzje Wydziału Projektów Unijnych   

w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 

§ 12 Postanowienia Końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest zamieszczony do wglądu na stronie www.mazowieckie.com.pl  

przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria 

Strony.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w czasie jego trwania, 

o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacje 

o zmianach będą umieszczane na stronie na Facebook ’a. Zmiany wchodzą w życie z dniem 

ich opublikowania na https://www.facebook.com/KolejeMazowieckieKM/. 

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się  

z Organizatorem przez portal społecznościowy Facebook. Odpowiedzi udzielane będą 

niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu (7) dni. 

 

 

 

http://www.mazowieckie.com.pl/
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