REGULAMIN KONKURSU
„KOLEJOWE ABC – PODRÓŻUJ Z ROGATKIEM”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki, na jakich
prowadzony jest konkurs „Kolejowe ABC – Podróżuj 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 również: „Organizatorem”).
3. 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) wyłonienie zwycięskiej klasy, która zdobyła największą liczbę punktów;
e) promocja działań podejmowanych przez Urząd Transportu Kolejowego na rzecz
bezpieczeństwa.
4. Konkurs trwa od 1 września 2020 r. do 10 września 2020 r. do godz. 23:59.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl
najpóźniej 11 września 2020 r.
6. Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim jest dobrowolne i bezpłatne.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z całej Polski
(zwanych dalej: „Uczestnikami”).
2. Nie jest dopuszczalny udział innych klas niż wymienione w ust. 1.
3. W Konkursie nie może uczestniczyć szkoła, która wygrała nagrodę główną w poprzednich
edycjach Konkursu lub w innych konkursach organizowanych przez Organizatora.
4. Uczestnictwo w Konkursie polega na zbieraniu punktów w edukacyjnej aplikacji mobilnej
Kolejowe ABC (zwanej dalej: „Aplikacją”), którą można pobrać ze sklepu App Store –
iOS w wersji 9.0 (lub nowszej) lub Google Play – Android w wersji 4.4 (lub nowszej).

5. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i zasadach dostępu do Aplikacji
zawiera Regulamin Aplikacji Mobilnej – Kolejowe ABC stanowiący Załącznik nr 1
do Regulaminu.
§3
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem Konkursu jest zebranie jak największej liczby punktów w Aplikacji.
§4
REJESTRACJA UCZESTNIKA
1. W przypadku, gdy Uczestnik chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest przejść
proces rejestracji w Aplikacji, polegający na założeniu indywidualnego konta użytkownika
(zwany dalej: „Rejestracją”).
2. W przypadku braku chęci udziału w Konkursie, z Aplikacji można korzystać
bez Rejestracji i logowania.
3. W celu dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Uczestnika następujących
danych:
a) adres e-mail,
b) województwo,
c) powiat,
d) gmina,
e) miejscowość, w której znajduje się szkoła,
f) nazwa szkoły,
g) klasa.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji
oraz zmiany ustalonego podczas logowania hasła. Edycja danych oraz zmiana hasła
możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji.
5. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Uczestnik
zobowiązany jest do:
a) podawania
danych
zgodnych
oraz niewprowadzających w błąd;

z

prawdą,

dokładnych

i

aktualnych

b) aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej
zmiany; aktualizacji danych dokonuje się w ramach ustawień Aplikacji;
c) zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania
go innym osobom.

6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie
danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania
w Aplikacji.
7. Organizator nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Uczestników podczas
ich Rejestracji.
§5
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs polega na pobraniu Aplikacji, Rejestracji oraz przejściu przez poszczególne
poziomy w Aplikacji i zdobyciu jak największej liczby punktów przez Uczestnika.
2. Uczestnik podczas Rejestracji podaje nazwę szkoły oraz klasę, do której uczęszcza, i w ten
sposób zostaje do niej przypisany, co daje możliwość zdobywania punktów na rzecz
swojej klasy. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z tej samej klasy.
3. Konkurs wygrywa klasa, która otrzyma największą liczbę punktów, zwana dalej
„Zwycięzcą”.
4. Reprezentanci wybranych klas, którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce, zostaną
powiadomieni o wynikach pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w Aplikacji.
Dodatkowo szkoły, do których uczęszczają wyłonieni Uczestnicy, zostaną poinformowane
o wynikach pocztą elektroniczną na adres mailowy szkoły lub/i pocztą tradycyjną.
5. Zwycięzca wyłoniony w Konkursie jest zobowiązany do przesłania na adres poczty
elektronicznej: konkurs@utk.gov.pl skanu Zgody Dyrektora szkoły na udział w Zielonej
Szkole, zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu,
do 16 września 2020 r. Oryginał w/w formularza należy dostarczyć do siedziby
Organizatora najpóźniej do 21 września 2020 r.
§6
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie. W tym celu należy wysłać
informację o rezygnacji na adres poczty elektronicznej: konkurs@utk.gov.pl. Informację
taką należy wysłać z adresu poczty elektronicznej, podanego w Aplikacji.
2. Informacja o rezygnacji z udziału w Konkursie przez klasę, która została wyłoniona,
powinna zostać złożona przez Dyrektora właściwej szkoły w terminie do dwóch dni
od otrzymania informacji o przyznanej nagrodzie. Informację o rezygnacji należy wysłać
na adres poczty elektronicznej: konkurs@utk.gov.pl.
3. Informacja o rezygnacji z Konkursu złożona przez Dyrektora szkoły Zwycięzcy powoduje
utratę prawa do przyznanej nagrody – zostanie ona wówczas przyznana klasie, która zajęła
kolejne miejsce w Konkursie.

§7
NAGRODY
1. Główną nagrodą w Konkursie jest udział Zwycięzcy w pięciodniowej Zielonej Szkole
na Mazurach
w
miejscowości
Szeligi
(gmina
Ełk)
w
terminie
5 – 9 października 2020 r., a w tym w specjalnych, dedykowanych zajęciach
edukacyjnych w ramach Kampanii Kolejowe ABC, dotyczących bezpiecznego korzystania
z transportu kolejowego i poruszania się na terenie kolejowym oraz w jego okolicy.
1.1 Uczestnikami Zielonej Szkoły są uczniowie klasy, która wygrała Konkurs.
1.2 Maksymalna liczba uczniów biorących udział w Zielonej Szkole nie może
przekroczyć 30 osób. Z grupą dzieci może jechać nie więcej niż 2 opiekunów
wyznaczonych przez szkołę. Dodatkowi opiekunowie zostaną wyznaczeni
przez Organizatora.
1.3 Szkoła po otrzymaniu informacji o przyznaniu nagrody głównej zobowiązana jest
do przesłania Organizatorowi w terminie do 16 września 2020 r. na adres poczty
elektronicznej: konkurs@utk.gov.pl, listy dzieci oraz opiekunów, którzy wezmą udział
w Zielonej Szkole, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu (Lista uczestników i
opiekunów Zielonej Szkoły), wraz z następującymi dokumentami:
a) Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd dziecka na Zieloną Szkołę,
(Załącznik nr 4 do Regulaminu);
b) Oświadczenie o możliwości udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych
organizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego wraz ze zgodą
na nieodpłatne upublicznienie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka
w serwisach internetowych Urzędu Transportu Kolejowego, w tym w środkach
masowego przekazu, oraz zgoda na przetwarzanie przez Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego danych osobowych zawartych w Oświadczeniu w celu
i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu
„Kampania Kolejowe ABC” (Załącznik nr 5 do Regulaminu);
c) Kwestionariusz osobowy opiekuna (Załącznik nr 6 do Regulaminu).
1.4 Oryginały w/w dokumentów należy dostarczyć do siedziby Organizatora (na adres
Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) do 21 września 2020 r. Nieprzekazanie
w/w dokumentów w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją Zwycięzcy
z przyznanej nagrody głównej. Nagroda ta zostanie wówczas przyznana klasie,
która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.
1.5 Brak zgody rodzica na uczestnictwo dziecka w Zielonej Szkole wiąże się z brakiem
możliwości uczestnictwa dziecka w Zielonej Szkole.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak kontaktu ze Zwycięzcą z powodu
podania nieprawdziwych lub błędnych danych – w takiej sytuacji główną nagrodę
otrzymuje kolejna klasa, która otrzymała największą liczbę punktów.

3. Jedna szkoła może otrzymać tylko jedną nagrodę: za pierwsze, drugie lub trzecie miejsce.
W przypadku, gdy w rankingu szkoła zajmie więcej niż jedno nagradzane miejsce, nagrodę
otrzyma klasa z tej szkoły, która zdobyła więcej punktów.
4. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca są pakiety edukacyjne dla całej klasy
zawierające m.in. małą maskotkę Rogatka oraz zestaw upominków odblaskowych.
5. Nagrody za drugie i trzecie miejsce zostaną wysłane na adres szkoły pocztą kurierską
do 25 września 2020 r., na koszt Organizatora Konkursu.
6. Fundatorem nagród oraz wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.
§8
REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu można składać drogą elektroniczną
na adres konkurs@utk.gov.pl bądź bezpośrednio do siedziby Organizatora
(Aleje Jerozolimskie 134, 02–305 Warszawa) w terminie 14 dni od dnia zdarzenia,
które jest podstawą do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko,
adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, zwięzłe wskazanie
jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po ich złożeniu, a zgłaszający reklamację
zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie w terminie 14 dni
od jej otrzymania. Reklamacje rozpatruje Organizator.
§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W ramach przeprowadzania Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
przetwarzane mogą być dane osobowe osób fizycznych uczestniczących w Konkursie
– opiekunów oraz uczniów klas, nagrodzonych w Konkursie.
§ 10
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Prezes Urzędu
Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa).
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia
kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy
za pomocą poczty elektronicznej iod@utk.gov.pl bądź listownie pod adresem:
Aleje Jerozolimskie 134,02-305 Warszawa.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi korzystania z Aplikacji
i umożliwienia udziału w Konkursie – podstawą prawną przetwarzania danych
jest wykonywanie umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b 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". Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych, podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1
lit. a RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie
organizowanym za pośrednictwem Aplikacji.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym
okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane przekazywane w celach
marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, jednak bez szkody
dla czynności przetwarzania dokonanych przez jej wycofanie.
6. Administrator nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 lat.
W przypadku, gdy odkryjemy, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane
osobowe, natychmiast dane te usuwane są z serwerów Administratora. Jeśli jesteście
Państwo rodzicami lub opiekunami i wiecie, że Państwa dziecko przekazało dane
osobowe, skontaktujcie się z nami, w celu podjęcia niezbędnych działań.
7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy
teleinformatyczne w celu obsługi Aplikacji oraz podmioty świadczące usługi związane
z bieżącą działalnością Aplikacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo
do ich sprostowania, a także, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa:
prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. W związku z tym, że Administrator nie może sam zapewnić wszystkich usług niezbędnych
do pomyślnej obsługi Aplikacji musi udostępniać zgromadzone informacje stronom
trzecim, w tym dostawcom usług analitycznych i innym dostawcom usług stron trzecich,
którzy obsługują aplikacje (zwane łącznie "partnerami"). Administrator może udostępniać
informacje, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji urządzenia (np. trwałe
identyfikatory, takie jak IDFA, IDFV, identyfikator reklamy i adres IP), przeprowadzania
analiz i badań. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania i przetwarzania danych,

możesz odwiedzić witrynę "Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn
lub aplikacji naszych partnerów" na https://policies.google.com/technologie/strony
partnerskie. Dodatkowo zintegrowaliśmy dane Konsoli programisty Google Play i Apple
Store, takie jak wyświetlenia, pobrane i źródła odwiedzin z kontem Google Analytics,
aby sprawdzić, ile razy użytkownicy przeglądali lub pobierali nasze aplikacje z Google
Play i Apple Store. Dane urządzenia, które udostępniamy takim dostawcom, są kodowane.
Dostawcy mogą przypisać losowy identyfikator do tych danych i nie są w stanie
dopasować go do Pana/Pani. Dostawcy analityki zewnętrznej mają prawo do przetwarzania
danych
zgodnie
z
ich
polityką
prywatności
(https://policies.google.com/privacy?hl=pl#nosharing) i takie gromadzenie i przetwarzanie
ogranicza się do ujawnienia w sposób zagregowany, w celu pokazania tendencji
dotyczących korzystania z ich usług, w odniesieniu do usług reklamowych i celów
marketingowych. Możemy agregować dane w celu analizy porównawczej.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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.
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