ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85,

Regulamin konkursu „Twoja bezpieczna Wukadka”
§1
Organizatorzy konkursu
Organizatorem Konkursu „Twoja bezpieczna Wukadka” (zwanym dalej Konkursem) jest Warszawska Kolej Dojazdowa
sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825, ul. Stefana Batorego 23, zwaną dalej Organizatorem.
§2
Cel konkursu
Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat Warszawskiej Kolei Dojazdowej i zasad bezpieczeństwa na przejazdach
kolejowych WKD, podczas podróży pociągami oraz obowiązujących zasadach w ruchu drogowym.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

§3
Terminy
Konkurs rozpoczyna się w dniu 1.07.2021 r. i będzie trwał do 31.08.2021 r.
Zakończenie konkursu nastąpi w dniu 31.08.2021 r.
Spot wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Konkursową należy dostarczyć do spółki WKD w nieprzekraczalnym terminie
do 31.08.2021 r.
Informacja o zakończeniu konkursu zostanie podana na stronie internetowej www.wkd.com.pl.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani mailowo o możliwości odbioru nagrody w siedzibie spółki WKD
nie później niż do 06.09.2021 r.
§4
Warunki uczestnictwa
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przygotowania spotu reklamowego – krótkiego filmiku, trwającego maksymalnie
do 30 sekund, prezentującego tematykę zachowania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych WKD,
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z bezpieczeństwem:
- podczas podróży pociągami WKD,
- podczas kierowania pojazdami mechanicznymi, rowerami i prawidłowego przekraczania barier komunikacyjnych, itd.
- na przejściach dla pieszych przez tory WKD,
- na peronach / stacjach WKD i w ich najbliższym otoczeniu,
- w budynkach stacyjnych,
Uczestnik samodzielnie opracuje scenariusz i samodzielnie dokona montażu wybranych przez siebie scen
do wykorzystania w spocie reklamowym.
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do opracowania spotu reklamowego w sposób nie naruszający dóbr osobistych,
praw autorskich, praw zależnych, praw pokrewnych, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw osób trzecich.
W przypadku naruszenia praw osób trzecich w przesłanych spotach rekalmowych oraz skierowania z tego tytułu roszczeń
przeciwko WKD sp. z o.o., uczestnik Konkursu jest zobowiązany do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz
zwalnia WKD sp. z o.o. z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
WKD sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności związanej z emisją spotu reklamowego z tytułu naruszenia praw osób
trzecich w tym praw autorskich.
Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż posiadają zgody na wykorzystanie wizerunku osób trzecich w opracowanych spotach
reklamowych.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
Konkurs będzie zorganizowany dla 3 grup wiekowych. Organizator przyzna nagrody wg skali wiekowej dzieci i młodzieży:
⎯ I grupa wiekowa – do 12 lat
⎯ II grupa wiekowa – od 13 lat do15 lat
⎯ III grupa wiekowa – od 16 lat do 18 lat
Udział w konkursie jest możliwy:
a) po dostarczeniu spotu reklamowego o czasie jego trwania nie dłuższym niż 30 sek., skomponowanego wg poniższej
specyfikacji:
⎯ Rozdzielczość: 1920x1080 pix
⎯ Format : Mp4
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⎯ Bitrate: 4000 kb/s
⎯ Kodek wideo : H.264
⎯ Ścieżka audio w filmie ( wymagana ) – kodek MP3
b) po dostarczeniu poprawnie wypełnionej Karty Konkursowej „Twoja bezpieczna Wukadka” dostępnej do pobrania
na stronie www.wkd.com.pl
8. Wypełnioną Kartę Konkursową i podpisaną przez rodzica/opiekuna wraz z materiałem filmowym - spotem należy wysłać
na adres mail marketing@wkd.com.pl lub przesłać na adres Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Dział Marketingu
i Reklamy, ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
9. Karty Konkursowe i spoty nadesłane po terminie 31.08.2021 r. nie będą brały udziału w Konkursie.
10. Każdy uczestnik Konkursu powinien opracować spot w sposób umożliwiający publikację na stronie www.wkd.com.pl,
na kanale youtube WKD i w social mediach oraz wypełnić Kartę Konkursową, na której znajdują się dane uczestnika. Dane
te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem Konkursu.
11. Karta Konkursowa, która będzie wypełniona niekompletnie i na której nie będzie zgody na wykorzystanie przygotowanego
spotu do celów informacyjnych i do publikacji, nie będzie zakwalifikowana do Konkursu.
12. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
13. W przypadku wygranej w Konkursie, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska.
14. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie
się do Konkursu lub utratę prawa do nagrody.
15. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaświadczeniem, że uczestnik posiada pełnie praw autorskich, osobistych
i majątkowych do spotu reklamowego / nakręconego filmu oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
16. Uczestnik konkursu winien wykonać spot reklamowy w taki sposób aby nie zawierał elementów reklamy podmiotów
trzecich oraz kryptoreklam.
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§5
Przebieg konkursu
Karty Konkursowe wraz z wykonanym spotem będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym zgodności
z tematem konkursu i jego głównymi założeniami, przez wyznaczonego do tego celu pracownika WKD sp. z o.o.
Ocenie podlegać będą:
a) zawartość merytoryczna i estetyczna spotu oraz jego zgodność z tematem wiodącym Konkursu wskazanym
w §2 Regulaminu Konkursu „Twoja bezpieczna Wukadka”
b) poprawność wypełnienia Karty Konkursowej, na której podane będą dane uczestnika Konkursu
c) termin wpływu Karty Konkursowej do WKD sp. z o.o.
Nagrody przyznane zostaną wszystkim osobom, które dostarczą prawidłowo wypełnioną Kartę Konkursową
wraz ze spotem przedstawiającym główne założenia konkursowe „Twoja bezpieczna Wukadka”. Decyduje data
zarejestrowania korespondencji w dzienniku kancelaryjnym WKD (w przypadku materiału przesłanego pocztą tradycyjną)
lub data wpływu materiału na pocztę elektroniczną.
Uczestnicy w ramach nagród otrzymają gadżety reklamowe z logo WKD oraz upominki od Partnerów projektu
realizowanego przez WKD sp. z o.o. pn. „Twoja bezpieczna WuKaDka” a spoty, które zostaną nagrodzone od I do III
miejsca oraz wyróżnione zostaną opublikowane na dostępnych w WKD sp. z o.o. nośnikach reklamowych i w internecie.
WKD sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami
dobrych obyczajaów, etyki lub innych względów sprawiających, że nie nadaje się ona do prezentacji publicznej.

§6
Uwagi końcowe
1. Przystępując do konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który dostępny jest
na stronie internetowej www.wkd.com.pl.
2. Regulamin Konkursu na pisemną prośbę uczestnika może być przesłany na adres e-mail lub pocztą tradycyjną
na wskazany przez uczestnika adres.
3. W sprawach nieujętych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§7
Dane osobowe uczestników konkursu
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu: przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
konkursu oraz nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne
z uwagi na przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
(05-825) przy ul. Stefana Batorego 23 (dalej w §7 zwaną WKD sp. z o.o.), która pełni funkcję Administratora danych.
3. W WKD sp. z o.o. został powołany inspektor ochrony danych, z którym kontaktować się można pod adresem:
iod@wkd.com.pl.
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4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, tj. zgody, którą udziela uczestnik, udostępniając dane niezbędne do doręczenia nagrody. W przypadku reklamacji
i ewentualnych roszczeń dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie
uzasadnionych interesów Administratora (rozpatrywanie reklamacji, wyjaśnianie wątpliwości i udzielanie odpowiedzi);
5. Dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
7. WKD sp. z o.o. udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach:
a) Gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa;
b) Dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
c) Operatorom pocztowym, firmom kurierskim;
8. Uczestnik ma prawo do:
a) Dostępu do danych;
b) Otrzymania kopii danych;
c) Sprostowania danych;
d) Usunięcia danych, jeżeli WKD sp. z o.o. nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już
niezbędne do celów przetwarzania;
e) Ograniczenia przetwarzania;
f) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora;
g) Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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