REGULAMIN KONKURSU
„KOLEJ NA ZIMOWE OPOWIADANIE Z ROGATKIEM”,
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki, na jakich
prowadzony jest konkurs „Kolej na zimowe opowiadanie z Rogatkiem”
(zwany dalej: „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie,
Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433,
(zwany dalej: „Organizatorem”).
3. Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą
w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (zwany dalej
„Administratorem).
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
5. Celami Konkursu są:
a) propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych
z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego;
b) zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania tematyką bezpieczeństwa
na obszarach kolejowych;
c) nauka poprzez zabawę, rozwijanie kreatywne dzieci i młodzieży;
d) promocja działań podejmowanych przez Urząd Transportu Kolejowego na rzecz
bezpieczeństwa.
6. Konkurs trwa od 26 stycznia 2022 r. (od momentu jego ogłoszenia) do 9 lutego 2022 r.
do godziny 23:59.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl
oraz w mediach społecznościowych Organizatora (Facebook i Instagram) najpóźniej
16 lutego 2022 r.
8. Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim jest dobrowolne i bezpłatne.
§ 2. ZADANIE KONKURSOWE
1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie o bezpiecznym spędzeniu ferii
z nosorożcem Rogatkiem – bohaterem Kampanii Kolejowe ABC, zwane dalej „Zadaniem
Konkursowym” lub „Opowiadaniem”.
2. Tematyka Opowiadania powinna nawiązywać do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
oraz odpowiedzialnego zachowania się na terenach kolejowych, np. w pociągach, na terenie
stacji, na przejazdach kolejowo-drogowych.
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży (zwanych dalej „Uczestnikami”
lub indywidualnie „Uczestnikiem”), które w dniu publikacji informacji o Konkursie
znajdują się w przedziale jednej z trzech grup wiekowych:

a) 4-6 lat,
b) 7-9 lat,
c) 10-12 lat.
2. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe.
3. Zadanie Konkursowe musi spełniać następujące wymagania:
a) przygotowane w języku polskim,
b) jednym z bohaterów jest nosorożec Rogatek – bohater Kampanii Kolejowe ABC,
c) spójne z celami Konkursu opisanymi w § 1 ust. 5 Regulaminu,
d) dotychczas niepublikowane i nienagradzane,
e) objętość min. 1800 znaków (bez odstępów),
f) zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania).
4. Opowiadanie może zostać spisane z pomocą rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika.
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu, rozumianą także jako
akceptację dokonaną przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika.
6. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie
przez rodzica/opiekuna prawnego zgody zawartej w Oświadczeniu, którego wzór stanowi
załącznik do Regulaminu oraz przesłanie jej do Organizatora wraz z Opowiadaniem.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora, osoby
współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilno-prawnych, małżonek,
krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy,
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu ww. osób oraz wszystkie osoby biorące udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
§ 4. NAGRODY
1. Spośród nadesłanych Opowiadań Organizator wyłoni trzech laureatów (zwani dalej
„Laureatami” lub indywidualnie „Laureatem”) – po jednym w każdej grupie wiekowej,
o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
2. Laureat w każdej grupie wiekowej otrzyma pakiet edukacyjny, zwany dalej „Nagrodą”,
w którym znajdą się: książka edukacyjna „Kampanii Kolejowe ABC II”, kolorowanka
„Kolejowe przygody nosorożca Rogatka”, upominki odblaskowe, kredki, duża maskotka
Rogatka oraz pendrive.
3. Zadania Konkursowe będą oceniane przez powołaną przez Organizatora trzyosobową
komisję konkursową. Komisja przy ocenie Zadań Konkursowych będzie brała pod uwagę:
a) spełnienie wymogów opisanych w § 3 ust. 3 Regulaminu,
b) zgodność pracy z tematem,
c) propagowanie zasad bezpieczeństwa,
d) oryginalność pomysłu.
4. Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu
„Kolejowe ABC” w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram.

5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani nagrodę
innego rodzaju.
6. Laureat może zrzec się Nagrody w postaci pakietu edukacyjnego, ale w zamian
nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
7. Warunkiem przekazania Nagrody jest dostarczenie Organizatorowi oryginału prawidłowo
wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego Laureata oświadczenia
(w przypadku, gdy w terminie składania Zadań Konkursowych Uczestnik przesłał jedynie
skan drogą mailową). Oryginał należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu
Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, z dopiskiem „Kolej
na zimowe opowiadanie z Rogatkiem”.
8. Brak przesłania oryginału ww. oświadczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
ogłoszenia Laureatów powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.
§ 5. ZASADY NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie Zadania Konkursowego
wraz z oświadczeniem podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika
stanowiącym załącznik do Regulaminu, pocztą elektroniczną na adres mailowy:
konkurs@utk.gov.pl, w tytule maila należy wpisać „Kolej na zimowe opowiadanie
z Rogatkiem” w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 Regulaminu.
2. Zadanie Konkursowe powinno być opracowane w formie elektronicznej lub napisane
pismem odręcznym oraz załączone do e-maila w formacie .doc, .docx, .rtf, .pdf, .jpg
lub .png. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zadania Konkursowego
w przypadku niemożności rozczytania pisma Uczestnika, niemożności otworzenia pliku
z Opowiadaniem lub niemożności zweryfikowania liczby znaków użytych w pracy
(objętość pracy).
§ 6. PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na profilu „Kolejowe ABC” w serwisach
społecznościowych Facebook i Instagram, stronie internetowej Organizatora wybranych
Zadań Konkursowych z imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator ma prawo
nie wykorzystać przesłanych Zadań Konkursowych bez podania przyczyny.
2. Przesłanie Zadań Konkursowych w ramach Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem
Uczestnika, że Uczestnik jest wyłącznie uprawniony do przesłanych prac, a prawa do Zadań
Konkursowych nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto Uczestnik oświadcza,
że Zadania Konkursowe nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie,
bez roszczenia o wynagrodzenie z tego tytułu, upoważnienia do korzystania z Zadań
Konkursowych w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie
autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji tj.:
a) rozpowszechnianie Zadań Konkursowych przez Organizatora;
b) udostępnianie na stronach internetowych Organizatora;
c) utrwalanie poprzez zapisanie na jakimkolwiek nośniku, w szczególności na dysku
komputera oraz na innych niż dysk twardy nośnikach danych, w dowolnym formacie

i systemie, za pomocą każdej techniki znanej w chwili odbywania się Konkursu
i powstałej w przyszłości;
d) zwielokrotnianie Zadań Konkursowych poprzez tworzenie egzemplarzy wszelkimi
znanymi w chwili odbywania się konkursu technikami;
e) każde inne niż opisane powyżej rozpowszechnianie i udostępnianie Zadań
Konkursowych, w szczególności poprzez publiczne udostępnianie, wyświetlenie
i wystawienie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;
f) wykorzystanie Zadań Konkursowych, w całości lub części, do celów informacyjnych.
4. Uczestnicy nie mogą kopiować treści z żadnych źródeł ani w inny sposób dopuścić się
plagiatu w zgłaszanym Zadaniu Konkursowym. Zadanie Konkursowe nie może zawierać
materiałów chronionych prawami autorskimi osób trzecich ani twórczości artystycznej
wykorzystanej bez zgody właściciela praw autorskich.
5. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych

Inspektor ochrony
danych

Kontakt

Zbierane dane

Cele przetwarzania

Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą
w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej „my”). Uczestnik może się z nami
skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe”,

przez e-mail: utk@utk.gov.pl,  telefonicznie: 22 749 14 00,

za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w następujący
sposób:

listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa „Dane osobowe”,

przez e-mail: iod@utk.gov.pl,  telefonicznie: 22 749 14 00,

za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Konkursie, kontakt:

listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa „Ochrona danych osobowych”,

przez e-mail: iod@utk.gov.pl,
Uczestników Konkursu:

imię i nazwisko,

wizerunek,

miejsce zamieszkania.
Zwycięzcy i osób wyróżnionych w Konkursie:
 adres do korespondencji/adres zamieszkania,
Uczestników Konkursu:

w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
Zwycięzcy i osób wyróżnionych w Konkursie:

w celu wysyłki Nagrody.

Podstawy prawne
przetwarzania

Zgoda Uczestnika tj. art. 6 ust. 1 lit. a 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) RODO.
Wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze tj. art. 6 ust 1 lit c RODO –
w celach podatkowych.

Okres przechowywania
danych

Uczestników Konkursu:
 do czasu przedawnienia ich roszczeń związanych z udziałem w Konkursie.
 Upoważnieni pracownicy UTK;
 Podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Odbiorcy danych

Prawa związane
z przetwarzaniem
danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację;

prawo dostępu do danych;

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;


prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych
(dane kontaktowe w punktach 1, 2 i 3 powyżej).
Prawo wniesienia skargi
do organu

Informacje dotyczące
profilowania
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji
Obowiązek podania
danych
Przekazywanie danych
poza Europejski
Obszar Gospodarczy

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (pozostałe Krajowe Organy Nadzoru
wskazane
są
na
stronie
Komisji
Europejskiej
https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/dataprotection/data-protection-eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr ).
Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania.
Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji
o Tobie.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie.
Dane osobowe Uczestników będą przekazywane poza EOG zgodnie z polityką serwisu
społecznościowego Facebook.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu www.utk.gov.pl/rodo
Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz wizerunek przez Administratora w celu
organizacji i udziału w Konkursie.
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. adres do korespondencji) przez Administratora oraz w celu odbioru
Nagrody.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła
trzyosobową komisję konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące
Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres
e-mail Organizatora: konkurs@utk.gov.pl. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie
Uczestnikowi. Jeśli Uczestnik jest niepełnoletni, uprawnienie do złożenia reklamacji
przysługuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
4. Reklamacja powinna zostać złożona na adres e-mail wskazany w ust. 3 w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika Konkursu, nazwę Konkursu, oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji.
Reklamacje złożone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane będą przez
Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Reklamacje
złożone po upływie ww. terminu zostaną odrzucone.
5. Uczestnik o decyzji reklamacyjnej Organizatora zostanie powiadomiony drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia
rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny. Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie
trwania Konkursu, informując o tym fakcie na stronie internetowej Organizatora
oraz na profilu „Kolejowe ABC” w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram.
2. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości
na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
3. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z Organizatorem:
- telefonicznie – pod numerem telefonu: 601 883 669 lub (22) 749 14 90,
- elektronicznie – pod adresem konkurs@utk.gov.pl,
- pocztą tradycyjną – pod adresem: Urząd Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa.

Załącznik do Regulaminu Konkursu „Kolej na zimowe opowiadanie z Rogatkiem”
Oświadczenie dla opiekunów prawnych Uczestników niepełnoletnich
w związku z udziałem w Konkursie:
„Kolej na zimowe opowiadanie z Rogatkiem”
1. ☐ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. s. 1, z późn. zm.),
dalej: „RODO”, jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu „Kolej na zimowe
opowiadanie z Rogatkiem”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
określonego w Regulaminie Konkursu, danych osobowych Uczestnika w zakresie
wizerunku, imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, a gdy Uczestnik zostanie
Zwycięzcą lub osobą wyróżnioną, danych potrzebnych do wydania Nagrody.
☐ Potwierdzam, że mam wiedzę o prawie do żądania od Administratora dostępu
do przekazanych w powyższym celu danych osobowych Uczestnika, jak i prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może
być realizowane w sprzeczności z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą
na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji, oraz rzetelności
prowadzonej dokumentacji podatkowej.
2. ☐ W ramach udziału w Konkursie, w imieniu Uczestnika, udzielam Skarbowi Państwa Urzędowi Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie (02-305), Aleje Jerozolimskie
134, niewyłącznej, przenoszalnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji
z prawem do sublicencji na korzystanie ze zdjęć Zadań Konkursowych, powstałych
w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, tj. Zadania Konkursowego na warunkach
opisanych w § 6 ust. 3 Regulaminu.
3. ☐ Oświadczam, że Uczestnik będzie/jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) i, że Zadanie Konkursowe, zgłoszone przez
Uczestnika będzie/jest wolne od wad prawnych, a w szczególności, że Uczestnik posiada
pełnię praw autorskich do Zadania Konkursowego i ma prawo do udzielania licencji
na warunkach określonych w § 6 ust. 3 Regulaminu.
4. ☐ W imieniu Uczestnika oświadczam, że ponoszę wszelką i całkowitą odpowiedzialność
za to, że korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego, nie będzie naruszało
praw, a w szczególności praw autorskich, czy też praw do wizerunku osób trzecich.
Mam wiedzę, że w przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia
jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania
względem osoby trzeciej lub naruszenia wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność
z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko
Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu, w szczególności naruszenia
jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej (w tym: jej prawa do wizerunku) lub naruszenia

jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, a związanego z Zadaniem
Konkursowym, w całości zwolnię Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie
i pokryję wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator.
☐ Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu.
……………………………………………………………
Podpis rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika z podaniem stopnia pokrewieństwa
……………………………………………………………
Miejscowość i data
……………………………………………………………

