REGULAMIN

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków
Transportu
Miejskiego
z
siedzibą
w
Gdańsku
(zwany
dalej
Organizatorem).
2. Konkurs wiedzy o komunikacji miejskiej „Pociąg do wiedzy!” (zwany dalej
Konkursem) jest konkursem dla osób, którym bliski jest transport
zbiorowy we wszelakich jego aspektach (organizacyjnych, historycznych,
taborowych, itp.).
3. Konkurs jest organizowany w poniższych grupach wiekowych:
 poniżej 8 lat
 8 – 12 lat
 13 – 17 lat
 18 lat i więcej
4. Każda z grup wiekowych otrzyma osobną pulę pytań oraz zadań
związanych z transportem zbiorowym w postaci pisemnej (z wyjątkiem
grupy poniżej 8 lat) oraz multimedialnej.
5. Każda z grup wiekowych będzie oddzielnie klasyfikowana. W każdej
grupie Organizator wyłoni 3 laureatów.
6. Laureatami Konkursu będą osoby, które zdobędą najwyższą ilość
punktów w danej kategorii spośród uczestników Konkursu w danej
kategorii.
7. Organizator Konkursu jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu
oraz formularza zgłoszeniowego przed rozpoczęciem zapisów na
Konkurs.
8. Nieznajomość regulaminu nie może być podstawą do ewentualnych
roszczeń w stosunku do Organizatora.
9. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty na skutek nie
stosowania się do regulaminu wydarzenia lub szkody wyrządzonej innym
uczestnikom czy Organizatorowi.
10.
Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu Konkursu
w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
ROZDZIAŁ II UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która zgłosi się na Konkurs u
Organizatora. Sposób przyjmowania zgłoszeń do Konkursu jest opisane
w rozdziale III niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

„II Pociąg do wiedzy” konkurs z wiedzy o komunikacji miejskiej.

konkursu wiedzy o komunikacji miejskiej
„II Pociąg do wiedzy”
30.10.2018.
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ROZDZIAŁ III PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia do
Organizatora Konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line
udostępnionego na stronie organizatora.
2. Zgłoszenie należy wypełnić między 7 a 25 października 2018 roku.
3. Zgłoszenie do Konkursu może być zgłoszeniem osobistym przez
Uczestnika, jak i również rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku
osoby niepełnoletniej).
4. Zgłoszenie do Konkursu uważa się za przyjęte w momencie
odpowiedniego
wypełnienia
wszystkich
danych,
które
wymaga
Organizator.
ROZDZIAŁ IV TRYB ROZSTRZYGANIA KONKURSU
1. Konkurs jest sprawdzany przez kapitułę Konkursu.
2. W skład kapituły Konkursu wchodzi zarząd Organizatora oraz wyznaczeni
przez niego członkowie Organizatora. Przewodniczącego Kapituły
Konkursu wskazuje zarząd Organizatora.
3. Kapituła Konkursu może zasięgnąć opinii doradczej wybranej osoby
spoza Kapituły Konkursu.
4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni do dnia 10 listopada 2018r.
5. Kapituła Konkursu przyzna nagrodę trzem osobom z każdej kategorii
wiekowej.

„II Pociąg do wiedzy” konkurs z wiedzy o komunikacji miejskiej.

3. Jeden uczestnik Konkursu może brać udział w jednej grupie wiekowej,
zależnie od daty urodzenia.
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która dobrowolnie przystąpi do
Konkursu, niezależnie od miejsca zamieszkania.
5. Uczestnik Konkursu akceptuje niniejszy regulamin w całości i
zobowiązuje się go przestrzegać. Osoby, które nie przestrzegają
regulaminu będą wykluczone z uczestnictwa w Konkursu i zobowiązane
są do opuszczenia Konkursu na wezwanie Organizatora.
6. Uczestnicy niepełnoletni przed przystąpieniem do Konkursu muszą
okazać Organizatorowi pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na
uczestnictwo w Konkursie. Wzór pisemnej zgody rodzica/opiekuna
prawnego Organizator wyśle Uczestnikowi za pomocą poczty
elektronicznej na adres wyznaczony przez Uczestnika.
7. Podczas Konkursu zabrania się:
 zachowywania w sposób stwarzający zagrożenie oraz zakłócający
porządek Konkursu,
 zachowań niekulturalnych, agresywnych oraz mających negatywny
wpływ na bezpieczeństwo reszty uczestników lub Organizatorów,
 spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających podczas
trwania Konkursu oraz uczestnictwa w Konkursie w stanie
nietrzeźwym,
 niestosowania się do poleceń Organizatora.
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ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2018 r.
2. W kwestiach spornych i nieuregulowanych decydujące jest zdanie
Organizatora.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
4. W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszym
Regulaminem
mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

„II Pociąg do wiedzy” konkurs z wiedzy o komunikacji miejskiej.

6. Kapituła Konkursu nie przyznaje nagrody uczestnikom, którzy znaleźli się
na dalszych miejscach.
7. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienie wybranym uczestnikom
(którzy nie znaleźli się na liście laureatów).
8. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
9. Tryb pracy Kapituły Konkursu określa Kapituła na posiedzeniu.
10.
Z obrad Kapituły Konkursu sporządzany jest protokół. Protokół jest
niejawny i nie jest udostępniany uczestnikom Konkursu.
11.
Decyzja Kapituły Konkursu zostanie ogłoszona na stronie
www.psstm.org.pl po jej podjęciu nie później niż do dnia 10.11.2018r.
12.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu zapisu
na uczestnictwo na
"II Pociąg do wiedzy" - konkurs wiedzy o
komunikacji miejskiej i prowadzonego przez Pomorskie Stowarzyszenie
Sympatyków Transportu Miejskiego. Jednocześnie oświadczają, że zostali
poinformowani o przysługującym im prawie dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w
każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
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