
 

REGULAMIN KONKURSU 

NA  MASKOTKĘ – BOHATERA KAMPANII 

BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Celem KONKURSU jest podniesienie świadomości zagrożeń wynikających 

z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych 

oraz terenach kolejowych, wzbudzenie zainteresowania zasadami właściwego 

zachowania w ww. miejscach wśród dzieci klas 1-3 szkół podstawowych.  

2. KONKURS jest integralną częścią kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – 

„Szlaban na ryzyko!” (dalej: Kampania) prowadzonej przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. 

3. Organizatorem KONKURSU są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, wpisane do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy  

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000037568, REGON: 017319027, NIP: 113-23-16-427, kapitał 

zakładowy/kapitał wpłacony: 16.684.838.000,00 zł  (dalej: ORGANIZATOR). 

 

§ 2 PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem KONKURSU jest stworzenie projektu oryginalnej maskotki – 

bohatera ściśle kojarzącej się z Kampanią, która mogłaby służyć jako element ją 

promujący. Projekt może nawiązywać lub zawierać elementy logo kampanii.  

2. Informacje o Kampanii UCZESTNICY KONKURSU oraz SZKOLNI 

KOORDYNATORZY KONKURSU znajdą na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl 

 

§ 3 CZAS TRWANIA ORAZ ZASIĘG KONKURSU 

1. KONKURS trwa od 4 maja do 15 czerwca 2016 roku.  

2. Termin nadsyłania prac upływa 3 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla 

pocztowego). 

3. Wyniki KONKURSU zostaną opublikowane na stronie internetowej: 

www.bezpieczny-przejazd.pl  do 15 czerwca 2016 r. 

4. KONKURS organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 4 UCZESTNICY KONKURSU 

W KONKURSIE mogą brać udział dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych (dalej: 

UCZESTNICY KONKURSU).  

 

§ 5 PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zadaniem UCZESTNIKÓW KONKURSU jest: 

a) Wykonanie indywidualnej pracy plastycznej obrazującej pomysł, koncepcję 

maskotki – bohatera Kampanii, ściśle związanej z tematem bezpieczeństwa 

na przejazdach kolejowo-drogowych i/lub terenach kolejowych. 

b) Prace plastyczne muszą być wykonane w formacie A4 bez oprawy, 

w technikach płaskich (2D) tj.: rysunek (kredki, kredki świecowe, flamastry, 

http://www.bezpieczny-przejazd.pl/
http://www.bezpieczny-przejazd.pl/


Strona 2 z 8 

 

ołówek), prace malarskie (akwarela, farby plakatowe), wycinanki (bez form 

przestrzennych). 

c) Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez 

UCZESTNIKÓW KONKURSU i być wolne od wad prawnych, w szczególności 

nie mogą naruszać praw osób trzecich. Muszą być pracami autorskimi, nie 

nagrodzonymi wcześniej w innych tego typu konkursach. 

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 

z tytułu naruszenia praw autorskich, UCZESTNIK KONKURSU (opiekun prawny) 

zrekompensuje ORGANIZATOROWI KONKURSU, jako wyłącznie 

odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 

roszczeń odszkodowawczych, zwalniając ORGANIZATORA od wszelkich 

zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Każda nadesłana praca powinna być zaopatrzona w trwale dołączoną metryczkę, 

w formie stanowiącej załącznik do regulaminu (Załącznik nr 1 do REGULAMINU), 

wypełnioną i podpisaną przez prawnych opiekunów UCZESTNIKA KONKURSU. 

Metryczka jest też dostępna na stronie internetowej www.bezpieczny-przejazd.pl. 

4. Niespełnienie przez UCZESTNIKA KONKURSU warunków formalnych lub 

technicznych zawartych w REGULAMINIE powoduje odrzucenie pracy 

konkursowej przez ORGANIZATORA KONKURSU. 

5. SZKOLNI KOORDYNATORZY KONKURSU przeprowadzą eliminacje szkolne 

i prześlą, wyłonione w ich ramach, 3 najlepsze prace UCZESTNIKÓW 

KONKURSU z danej szkoły, w twardej kopercie chroniącej prace przed 

zniszczeniem, na adres ORGANIZATORA KONKURSU wraz z załączonym 

formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 2 do REGULAMINU) oraz z dopiskiem 

na kopercie „KONKURS NA MASKOTKĘ – BOHATERA KAMPANII 

BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!”. Formularz zgłoszeniowy 

jest też dostępny na stronie internetowej www.bezpieczny-przejazd.pl  

6. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. ORGANIZATOR KONKURSU 

zastrzega sobie prawo wystawiania i publikowania otrzymanych prac oraz 

podawania do publicznej wiadomości informacji o LAUREATACH KONKURSU. 

 

§ 6 JURY 

1. Prace będą oceniane przez JURY KONKURSU powołane przez 

ORGANIZATORA. 

2. Pełny skład JURY KONKURSU zostanie podany na stronie internetowej 

www.bezpieczny-przejazd.pl   

3. Zadaniem JURY KONKURSU będzie wyłonienie LAUREATÓW KONKURSU. 

4. Decyzja JURY KONKURSU o wyłonieniu LAUREATÓW zapadnie większością 

głosów. 

5. Decyzja JURY KONKURSU wyłaniająca LAUREATÓW KONKURSU jest 

ostateczna. 

6. Lista LAUREATÓW zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.bezpieczny-przejazd.pl   

 

http://www.bezpieczny-przejazd.pl/
http://www.bezpieczny-przejazd.pl/
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§ 7 KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW 

JURY KONKURSU oceniać będzie zarówno wartość artystyczną zgłoszonych prac 

konkursowych, jak i związek projektu z tematem kampanii, biorąc pod uwagę 

następujące kryteria: 

a. estetykę i oryginalność podejścia do tematu, 

b. skuteczność w realizacji celu konkursu i przekazaniu jego idei. 

 

§ 8 NAGRODY 

1. Zostaną przyznane trzy nagrody dla UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

 pierwsza nagroda (nagroda główna): tablet, 

 druga nagroda (wyróżnienie): tablet,  

 trzecia nagroda (wyróżnienie): tablet 

oraz trzy nagrody dla szkół, z których pochodzić będą WYRÓŻNIENI 

UCZESTNICY: 

 pierwsza nagroda (nagroda główna): projektor multimedialny,  

 druga nagroda (wyróżnienie): wielofunkcyjne urządzenie drukująco-

skanujące, 

 trzecia nagroda (wyróżnienie): wielofunkcyjne urządzenie drukująco-

skanujące. 

2. Wszyscy SZKOLNI KOORDYNATORZY KONKURSU otrzymają pisemne 

podziękowania. 

3. Nagrody dla LAUREATÓW KONKURSU zostaną przekazane przez 

ORGANIZATORA KONKURSU na adres podany w metryczce UCZESTNIKA 

KONKURSU za potwierdzeniem w postaci formularza przekazania (Załącznik 

nr 3 do REGULAMINU). 

4. Nagrody dla SZKÓŁ zostaną przekazane przez ORGANIZATORA KONKURSU 

na adres szkoły podany na formularzu zgłoszeniowym SZKOŁY za 

potwierdzeniem w postaci formularza przekazania (Załącznik nr 4 do 

REGULAMINU). 

 

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przystępując do KONKURSU, OPIEKUNOWIE PRAWNI UCZESTNIKÓW 

KONKURSU oraz SZKOLNI KOORDYNATORZY przyjmują do wiadomości, że 

Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.; zwaną 

dalej: Ustawą), jest ORGANIZATOR KONKURSU. 

2. Podanie danych osobowych UCZESTNIKA KONKURSU oraz OPIEKUNA 

PRAWNEGO jest dobrowolne, niemniej jednak jest ono warunkiem koniecznym 

uczestnictwa w KONKURSIE. 

3. Dane osobowe UCZESTNIKÓW KONKURSU, OPIEKUNÓW PRAWNYCH oraz 

SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

Ustawy. 



Strona 4 z 8 

 

4. Wobec OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU oraz 

SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW wymaga się zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez ORGANIZATORA. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji KONKURSU, 

rozdysponowania nagród oraz publikacji danych dotyczących zwycięzców na 

stronie internetowej www.bezpieczny-przejazd.pl 

6. Zakres przetwarzania danych osobowych będzie obejmował: imię, nazwisko, 

wiek, adres, telefon, e-mail oraz nazwę i adres szkoły. 

7. UCZESTNIKOM KONKURSU, OPIEKUNOM PRAWNYM oraz SZKOLNYM 

KOORDYNATOROM przysługuje prawo do dostępu do treści danych osobowych 

oraz ich poprawiania. 

8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości 

danych osobowych UCZESTNIKÓW KONKURSU, którzy otrzymają nagrody 

w KONKURSIE. 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub 

przedłużenia KONKURSU w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo unieważnienia KONKURSU bez podania 

przyczyny. 

3. UCZESTNICY KONKURSU, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów 

określonych w REGULAMINIE lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną 

automatycznie wykluczeni z udziału w KONKURSIE. 

4. W momencie otrzymania prac konkursowych, stają się one automatycznie 

własnością ORGANIZATORA, a tym samym opiekunowie prawni 

UCZESTNIKÓW KONKURSU przenoszą zrzekają się jakichkolwiek roszczeń z 

tego tytułu.  

5. W związku z powyższym ORGANIZATOR może projekt maskotki w dowolny 

sposób wykorzystać, przetworzyć i odstępować na rzecz osób fizycznych oraz 

prawnych.  

6. Udział w KONKURSIE jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Jednak wszelkie 

koszty związane z uczestnictwem w KONKURSIE oraz przygotowaniem projektu 

maskotki ponosi UCZESTNIK KONKURSU. 

7. Przystąpienie uczestnika do KONKURSU jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego REGULAMINU.  

8. Dodatkowych informacji udzielają: 

 p. Beata Gołębiewska-Chęciak – główny specjalista d.s. Public Relations 

w Biurze Komunikacji i Promocji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., tel.: 22 

473 37 85, +48 571 370 304, e-mail: beata.golebiewska-checiak@plk-sa.pl 

 p. Damian Górski – specjalista ds. Public Relations w Biurze Komunikacji 

i Promocji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., tel.: 22 47 322 95, 

+48 728 418 502, e-mail: damian.gorski@plk-sa.pl 

     

 

http://www.bezpieczny-przejazd.pl/
mailto:beata.golebiewska-checiak@plk-sa.pl
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO REGULAMINU KONKURSU NA  MASKOTKĘ – BOHATERA 

KAMPANII BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!” – OPIEKUN 

PRAWNY UCZESTNIKA KONKURSU 

 

METRYCZKA pracy UCZESTNIKA KONKURSU  

(należy ją trwale przytwierdzić do pracy) 

Zgłaszam udział w konkursie pracy plastycznej wykonanej przez dziecko pozostające pod 

moją opieką prawną: 

UCZESTNIK KONKURSU: 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………................ Wiek:……… 

Szkoła:………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. Klasa:………. 

Adres korespondencyjny szkoły: ….……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł pracy:…….……………………………………………………………………………………… 

Technika wykonania:………………………………………………………………………………… 

 

OPIEKUNI PRAWNI UCZESTNIKA KONKURSU:  

(imię, nazwisko, adres, telefon, ew. e-mail)  

1. ……………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jako ustawowy opiekun prawny UCZESTNIKA KONKURSU (wpisać imię i nazwisko 

dziecka): ……………………………………................................................................................. 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM KONKURSU i akceptuję 

warunki uczestnictwa w nim dziecka pozostającego pod moją opieką prawną. 

2. Potwierdzam, że praca zgłoszona do Konkursu nie narusza praw, dóbr i godności osób 

trzecich oraz że UCZESTNIK KONKURSU posiada do niego pełne prawa autorskie, 

które nie są obciążone na rzecz osób trzecich.  

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez ORGANIZATORA wszystkich 

nadesłanych materiałów zgodnie z REGULAMINEM.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka 

pozostającego pod moją opieką prawną przez ORGANIZATORA KONKURSU 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia KONKURSU zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.).  

 

 

…………………………………………………………………. 

miejscowość, data i podpis  

OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO REGULAMINU KONKURSU NA  MASKOTKĘ – BOHATERA 

KAMPANII BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!” – SZKOŁA  

 

Zgłaszam do centralnego etapu KONKURSU wyłonione przez SZKOLNEGO 

KOORDYNATORA KONKURSU trzy prace plastyczne wykonane przez:  

 

UCZESTNIK KONKURSU 1 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………... Wiek:…….. 

Klasa:……… 

Tytuł pracy:…….…………………………………………………………………………… 

Technika wykonania:……………………………………………………………………… 

 

UCZESTNIK KONKURSU 2 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………... Wiek:…….. 

Klasa:……… 

Tytuł pracy:…….…………………………………………………………………………… 

Technika wykonania:……………………………………………………………………… 

 

UCZESTNIK KONKURSU 3 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………... Wiek:…….. 

Klasa:……… 

Tytuł pracy:…….…………………………………………………………………………… 

Technika wykonania:……………………………………………………………………… 

 

SZKOLNY KOORDYNATOR KONKURSU: 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………........................ 

Tel.: ……………………………………………………….…………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………….……..…………………….. 

Nazwa i adres korespondencyjny szkoły: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM KONKURSU i akceptuję 

wszystkie zawarte w nim warunki. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ORGANIZATORA 

KONKURSU w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia KONKURSU zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2135, ze zm.).  

 

 

 

……………………………………………         …………………………………………..  

miejscowość, data i podpis                           pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 

SZKOLNEGO KOORDYNATORA 

KONKURSU      



Strona 7 z 8 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 DO REGULAMINU KONKURSU NA  MASKOTKĘ – BOHATERA 

KAMPANII BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!” – PROTOKÓŁ 

PRZEKAZANIA NAGRODY UCZESTNIKOWI 

 

 

 

Opiekun prawny UCZESTNIKA KONKURSU:  

Imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu: 

……………………………………………………………................................................... 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………….. 

Tel.:  ……………………………………………………….…………………………………. 

Adres:  ………………………………………………………….……..…………………….. 

 

 

Potwierdzam odebranie nagrody w postaci: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………… 

Miejscowość, data i podpis  

OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 DO REGULAMINU KONKURSU NA  MASKOTKĘ – BOHATERA 

KAMPANII BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!” – PROTOKÓŁ 

PRZEKAZANIA NAGRODY SZKOLE 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Szkolny koordynator konkursu 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………........................ 

Tel.:  ……………………………………………………….…………………………………. 

E-mail:  ………………………………………………………….……..…………………….. 

 

 

Dyrektor szkoły 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………........................ 

Tel.:  ……………………………………………………….…………………………………. 

E-mail:  ………………………………………………………….……..…………………….. 

 

 

Potwierdzam odebranie nagrody w postaci: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

……...……………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data, pieczęć szkoły oraz podpis  

SZKOLNEGO KOORDYNATORA KONKURSU i Dyrektora Szkoły 

 
 
 
 
 
 

 
 


