
KRZYŻÓWKA WUKADKA

DO 22.09.2021 R. 
PRZEŚLIJ NA ADRES MARKETING@WKD.COM.PL

PLIKI JPG SWOJEJ KRZYŻÓWKI WRAZ Z WYPEŁNIONĄ KARTĄ KONKURSOWĄ
(Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.wkd.com.pl)

KARTA KONKURSOWA

Udział w konkursie „Krzyżówka WuKaDka”  jest możliwy po przesłaniu na adres marketing@wkd.com.pl zdjęć w formacie jpg poprawnie rozwiązanej krzyżówki wraz z hasłem i wypełnioną Kartą Konkursową. 

Zdjęcia oraz Kartę Konkursową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 22.09.2021 r. do godz. 24:00. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.  

Hasło krzyżówki konkursowej

Imię,nazwisko oraz wiek dziecka

Adres e-mail

Nr telefonu kontaktowego

Data i podpis uczestnika /
opiekuna prawnego 
Uczestnika Konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w związku z przeprowadzeniem Konkursu organizowanego przez Warszawską Kolej 
Dojazdową sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu pn. „Krzyżówka WuKaDka”, dostępnym na stronie 
www.wkd.com.pl i zgadzam się z jego treścią. Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w każdym czasie oraz że jej wycofanie nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
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HASŁO KONKURSOWE

1. Jaką nazwę skróconą składającą się z 3 liter nosiła spółka WKD w 1927 roku?
2. W nim można skasować bilet WKD w pociągu?
3. Dzięki niemu możemy odzyskać zapis video wydarzeń mających miejsce na linii WKD a pasażerowie mogą czuć się bezpieczniej?
4. Znajduje się na każdym przystanku WKD i można w nim kupić bilet na przejazd pociągami WKD?
5. Jaki przycisk znajduje się na słupie Systemu Informacji Pasażerskiej i wysyła sygnał o zagrożeniu?
6. Trzeba ją zachować przechodząc przez torowisko?
7. Poprosi Cię o niego kontroler sprawdzający dokument uprawniający Cię do odbywania podróży pociagąmi WKD?
8. Znajduje się nad torowiskiem i zasila pociągi WKD w energię aby dowiozły Cię wszędzie na czas?

KRZYŻÓWKA WUKADKA

Rozwiąż krzyżówkę 
i wyślij razem z Kratą Konkursową 
na adres: marketing@wkd.com.pl
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