I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest dokumentem określającym
warunki, na jakich odbywa się konkurs pn. "Sfilmuj kolej z LOTOS Kolej" (zwany dalej
„Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest LOTOS Kolej Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Michałki 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000135118,
NIP: 583-26-41-717, REGON 191939022, kapitał zakładowy 2.000.000 PLN
(zwana dalej: "Organizatorem").
3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Celem Konkursu jest promocja marki LOTOS, poprzez materiał filmowy lub fotograficzny
przedstawiający pociągi Organizatora.
5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki
określone Regulaminem.
6. Regulamin - określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,
prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników (zdefiniowanych
poniżej) - jest wiążący dla Organizatora i Uczestników.
7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych
w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Uczestnika,
Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
8. Zawarte w Regulaminie postanowienia mają charakter publicznego przyrzeczenia
Organizatora w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny
(teks jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późniejszymi zmianami).
9. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty
i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora.
10. Wszelka korespondencja w sprawie konkursu będzie prowadzona za pośrednictwem
poczty e-mail.
II.

CZAS TRWANIA KONKURSU
Zgłoszenia prac konkursowych można nadsyłać od 12.05.2021 roku do godziny 23:59:59
dnia 20 sierpnia 2021 roku.

III.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”), może być
wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika hiperłącza
do portalu weTransfer (https://wetransfer.com/), pod którym znajduje się wykonany przez
Uczestnika utwór filmowy lub materiał fotograficzny z zastrzeżeniem nieprzekraczalności
terminu określonego w punkcie 1 części II regulaminu („Praca Konkursowa”).
4. Uczestnikom nie wolno zgłaszać prac, które zostały nagrodzone w innych konkursach,
w tym organizowanych przez Organizatora.
5. Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się z Regulaminem
Konkursu oraz wyrażenie zgody na wszelkie zawarte w nim postanowienia.
6. Zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem”) zawierające imię i nazwisko, telefon kontaktowy,
adres e-mail Uczestnika wraz z hiperłączem do strony portalu weTransfer z Pracą
Konkursową wysłane na serwer pocztowy – lotoskolej@lotoskolej.pl uznaje się za wiążące
w momencie otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia wpływu maila przez pracownika
Organizatora. Przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika

postanowień Regulaminu. Tytuł wiadomości mailowej zawierającej Zgłoszenie powinien
brzmieć „Sfilmuj kolej z LOTOS Kolej 2021”.
7. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
a) musi być własną, autorską pracą przedstawiającą pociągi Organizatora podczas
wykonywania pracy przewozowej. W przesłanej Pracy Konkursowej
musi być widoczne logo LOTOS;
b) przesłany materiał filmowy nie może być dłuższy niż 3 minuty, a prezentacja
zdjęciowa powinna zawierać maksymalnie 6 zdjęć. Wszystkie prace muszą
zawierać logotyp LOTOS widoczny na lokomotywie;
c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych
z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi i zasadami
współżycia społecznego;
d) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych
podmiotów, ani ich produktów lub usług, z wyłączeniem treści reklamowych
dotyczących Organizatora lub usług oferowanych przez Organizatora oraz
logotypów znajdujących się naturalnie na elementach fotografowanej
infrastruktury, w tym infrastruktury kolejowej;
e) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: majątkowych
i osobistych praw autorskich lub praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz prawa
do ochrony wizerunku;
f) nie może być to praca nagrodzona wcześniej w jakichkolwiek konkursach;
g) musi odpowiadać warunkom korzystania z serwisu internetowego YouTube
określonym
w
regulaminie
dostępnym
pod
adresem:
http://www.youtube.com/t/terms.
8. Prace Konkursowe zgłaszane przez Uczestników, spełniające wyżej wskazane warunki,
zostaną zamieszczone na kanale „Poznaj Kolej z LOTOS Kolej” portalu YouTube.
9. W przypadku stwierdzenia, że Praca Konkursowa nie spełnia któregokolwiek z wyżej
wskazanych warunków lub narusza inne przepisy określone w regulaminie, Praca
Konkursowa zostaje wykluczona z Konkursu, Uczestnik zaś traci prawo do udziału
w Konkursie.
10. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu jedną pracę w nie więcej niż jednej
z kategorii konkursowych – „Film” lub „Zdjęcia”.
11. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową jednocześnie potwierdza, iż posiada majątkowe
i osobiste prawa autorskie i prawa pokrewne do zamieszczonej przez siebie Pracy
Konkursowej w postaci utworu filmowego lub zdjęcia, jak również oświadcza, że Praca
Konkursowa jego autorstwa nie narusza powszechnie obowiązującego prawa oraz dóbr
osobistych i praw osób trzecich. Uczestnik potwierdza nadto, iż wszystkie osoby, których
wizerunek wykorzystano i utrwalono w ramach pracy konkursowej, wyraziły zgodę na
utrwalenie oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach zgłaszanego utworu
filmowego w jakichkolwiek celach.
12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator ma prawo żądania wykazania przez
Uczestnika swoich praw autorskich i praw pokrewnych do przesłanego utworu filmowego.
13. Uczestnik biorąc udział w konkursie zgadza się na nieodpłatne przeniesienie na
Organizatora autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przesłanej Pracy
Konkursowej, jeżeli zajmie ona jedno z trzech pierwszych miejsc w dowolnej kategorii
konkursowej, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego oraz nieodpłatne przeniesienie prawa do wizerunku osób, które wykorzystano
i utrwalono w treści Pracy Konkursowej oraz prawa zezwalania na rozpowszechnianie
i korzystanie z opracowania tej Pracy Konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych.
14. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych następować będzie w zakresie
wszelkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności: - w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
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w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie
rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym; a także prawa do modyfikacji, ingerencji w treść, prawa
do dokonywania wszelkich opracowań utworu, jego skrótów lub przeróbek.
15. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za funkcjonowanie sieci internetowej oraz serwisu internetowego YouTube, w tym - lecz
nie wyłącznie - za wynikłe z przyczyn niezależnych od Organizatora ewentualne
opóźnienia w komunikacji z Uczestnikami lub dokonywanymi przez Uczestników
Zgłoszeniami, czy też brakiem rejestracji Zgłoszeń wskutek ich zagubienia w sieci
internetowej. Nadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu
usług występujące u dostawców dostępu do sieci internetowej.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane w Zgłoszeniach.
17. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji Prac Konkursowych przed ich
umieszczeniem na stronie konkursowej (zwane dalej: „Weryfikacją”). W następstwie
Weryfikacji, akceptacji w zakresie umieszczenia na stronie konkursowej nie otrzymują
Prace Konkursowe nieczytelne, zawierające słowa obraźliwe, wulgarne, bądź uznane
przez Organizatora za nieadekwatne do tematu konkursu, naruszające dobre obyczaje lub
postanowienia niniejszego Regulaminu.
18. Laureaci I,II i III miejsca oraz zwycięzca głosowania internautów wysyłając Pracę
Konkursową wyrażają zgodę na publikowanie jej przez Organizatora w mediach
wewnętrznych Grupy LOTOS oraz we wszystkich kanałach mediów społecznościowych
Grupy LOTOS.
IV.

NAGRODY

1. W Konkursie odnoszącym się do przesłanych utworów filmowych i zdjęć przyznane
zostaną następujące nagrody dla dwóch rodzajów prac – konkursu filmowego
i fotograficznego, zwane dalej również łącznie „Nagrodami”:
a) W każdej kategorii konkursowej za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego
miejsca nagrodą będzie upominek niespodzianka o wartości nie przekraczającej
200 zł brutto.
b) Równolegle z obradami jury konkursowego, na prace uczestników zamieszczone
na kanale „Poznaj Kolej z LOTOS Kolej” na portalu YouTube, głosować będą mogli
Internauci. Autor Pracy Konkursowej która otrzyma najwięcej głosów pozytywnych
(polubień) w okresie 14 dni od momentu opublikowania materiału zostanie
nagrodzony upominkiem-niespodzianką. W przypadku, kiedy kilka Prac otrzyma
tę samą liczbę głosów internautów, zwycięzcę wybierze Komisja, o której mowa
w pkt. VI niniejszego Regulaminu.
c) Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w obu kategoriach Organizator
przewiduje Nagrodę specjalną w postaci przejazdu lokomotywą Organizatora
w kabinie maszynisty lub 1-godzinny przejazd za sterami wirtualnej lokomotywy
w symulatorze pojazdu kolejowego Dragon 2 w Ośrodku Szkolenia Maszynistów
LOTOS Kolej w Gdańsku. Odbiór nagrody specjalnej odbędzie się w terminie
wyznaczonym przez Organizatora, w porozumieniu z Laureatem.
2. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju, ani
prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
3. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie prócz Nagrody przewidzianej Regulaminem nie
przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
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4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagrody nieokreślonych w tym Regulaminie, jak również zamiany Nagrody
na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny.
5. Odbiór Nagród za zajęcie I, II oraz III miejsca nastąpi w terminie ustalonym wspólnie przez
Organizatora i Laureata w zależności od panującej sytuacji epidemiologicznej
i obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody specjalnej w zależności od sytuacji
epidemiologicznej oraz obostrzeń sanitarnych obowiązujących na terytorium Polski.
7. Laureat Nagrody specjalnej przed jej odbiorem zobowiązany będzie do przedstawienia
Organizatorowi ważnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-Cov-2 lub
zaświadczenia o przyjęciu pełnej dawki szczepionki przeciw COVID-19.
8. Wartość wręczanych nagród przedstawia się następująco:
a) Konkurs główny (wybór jurorów) – podane wartości są wartością brutto
 Pierwsze miejsce w każdej z kategorii - upominek o wartości do 200 zł.
 Drugie miejsce w każdej z kategorii – upominek o wartości do 200 zł.
 Trzecie miejsce w każdej z kategorii – upominek o wartości do 200 zł.
b) Głosowanie internautów – podane wartości są wartością brutto
 Pierwsze miejsce – upominek o wartości do 200 zł.
V.

PRZEBIEG KONKURSU
1. W wyznaczonym w Regulaminie terminie osoby zainteresowane wzięciem udziału
w konkursie wysyłają link do zamieszczonego na portalu www.wetransfer.com filmu, który
następnie zostanie opublikowany na kanale „Poznaj kolej z LOTOS Kolej”,
administrowanym przez Organizatora. Odnosi się to również do materiałów
fotograficznych. Prace konkursowe należy wysłać w formacie mp4, avi lub wmv.
2. Prace zweryfikowane pod kątem zgodności z Regulaminem przez upoważnionego
do tego pracownika Organizatora, zostaną dopuszczone do wzięcia udziału w Konkursie,
umieszczone na kanale portalu YouTube „Poznaj Kolej z LOTOS Kolej” i poddane ocenie
przez Komisję Konkursową oraz głosowaniu internautów.
3. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z pracami dostarczonymi przez upoważnionego
do wstępnej weryfikacji pracownika LOTOS Kolej dokonuje oceny nadesłanych prac,
pośród których wybierze 3 najlepsze w każdej z kategorii.
4. Głosy oddawane przez internautów w formie polubień poszczególnych filmów będą brane
pod uwagę tylko w okresie 14 dni od momentu opublikowania materiału w serwisie
YouTube.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 10.09.2021 r. na kanale „Poznaj Kolej
z LOTOS Kolej”. Laureaci o wynikach konkursu zostaną poinformowani również mailowo.
Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników podczas Dnia Techniki
Kolejowej organizowanego w Gdańsku w siedzibie Organizatora, jeśli takie wydarzenie
będzie miało miejsce.

VI.

KOMISJA KONKURSOWA

1. W celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad przebiegiem Konkursu oraz w celu
wyłonienia Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
Filmy oceniać będzie trzyosobowa komisja złożona z ekspertów branży kolejowej
zatrudnionych w LOTOS Kolej.
2. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze zwycięskiego filmu lub konwencji
zdjęciowej.
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VII.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje Uczestnika związane z Konkursem winny być zgłaszane pisemnie na adres
email: lotoskolej@lotoskolej.pl w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godziny
23:59:59, oraz zawierać opis stanu lub zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji (zwane
dalej „Reklamacja”).
2. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „Sfilmuj
kolej z LOTOS Kolej” oraz zawierać: imię, nazwisko Uczestnika dokładny adres Uczestnika
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie wyżej wskazanego terminu nie
wywołuje skutków prawnych.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, która jest jednocześnie
Komisją Reklamacyjną (zwaną dalej: „Komisją Reklamacyjną”).
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w terminie 7 dni od dnia
doręczenia reklamacji Organizatorowi.
6. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Reklamacyjnej listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji lub na adres poczty elektronicznej, z której
została wysłana reklamacja w terminie najpóźniej 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
8. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora.
VIII.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych na potrzeby Konkursu w rozumieniu art. 4 pkt 7
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 – zwane dalej „RODO”) jest LOTOS Kolej
Sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk.
2. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest koniczność z wywiązania się z obowiązku
realizacji konkursu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) RODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Konkursie, jak
również do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu a po jego zakończeniu przez okres
przedawnienia roszczeń związanych z konkursem.
5. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
6. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO,
wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz w celu
zamieszczenia listy Laureatów Konkursu na Stronie Konkursowej.
7. W LOTOS Kolej Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można
się skontaktować poprzez email iod@lotoskolej.pl lub pisemnie na adres LOTOS Kolej Sp.
z o.o. ul. Michałki 25 80-716 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
8. Dane osobowe otrzymane od Uczestników mogą być przekazywane następującym
kategoriom odbiorców:
a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Kolej Sp. z o.o.,
w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby
realizacji Konkursu, świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne,
b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim
i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych
w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku
z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń
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wynikających z Umowy), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z LOTOS Kolej Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa,
w tym organom administracji skarbowej.
9. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione w związku z realizacją
Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją w przypadku, kiedy LOTOS Kolej Sp. z o.o.
przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można
wyrazić w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej iod@grupalotos.pl lub
pisemnie na adres LOTOS Kolej Sp. z o.o. ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk z dopiskiem
„Inspektor ochrony danych”.
10. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia
przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane
podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie
Uczestników. W szczególności Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności
za brak odpowiedzi Zwycięzcy Konkursu na Powiadomienie w terminie wskazanym
w Regulaminie, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i związany z tym przepadek
Nagrody.
3. Organizator oraz podmiot współpracujący przy realizacji Konkursu, nie ponosi
odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich, będące
następstwem bądź opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie łącz internetowych oraz aplikacji
www.youtube.pl, a także opóźnienia, nieprawidłowości bądź niemożność udziału
w Konkursie spowodowaną okolicznościami, na które nie miał wpływu.
4. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestnika jest ograniczona do strat
rzeczywistych, do wysokości równowartości nagród wskazanych w Regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w tym
w szczególności zmiany terminów prowadzenia Konkursu. Z tego względu zaleca się
uczestnikom stałe sprawdzanie komunikatów konkursowych publikowanych na stronie
internetowej www.lotoskolej.pl .
6. W celu uniknięcia wątpliwości, serwis YouTube nie jest Organizatorem Konkursu.
7. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem Uczestnika w Konkursie, są ponoszone przez
Uczestnika.
8. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
9. Wszelkie spory wynikłe w następstwie realizacji Konkursu, których strony nie zdołają
rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez sąd właściwy dla miejsca
siedziby Organizatora.
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