REGULAMIN KONKURSU ,,Podążaj za CARGOUNIT”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Podążaj za CARGOUNIT” i jest zwany dalej jako:
"Konkurs fotograficzny" oraz „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest CARGOUNIT Sp. z o.o., ul. Szkocka 5/2, 54-402 Wrocław,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000161295, przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 637 000,00 PLN, NIP 8971682934.
3. Konkurs fotograficzny zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu CARGOUNIT na
Instagramie oraz profilu CARGOUNIT na Facebooku w terminie od dnia publikacji
regulaminu tj. od dnia 15.07.2022 do dnia 30.09.2022 r.
4. Konkurs dzieli się na dwie kategorie:
a) zdjęcie lokomotywy elektrycznej,
b) zdjęcie lokomotywy spalinowej.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem CARGOUNIT Sp. z o.o.;
c) nie jest członkiem rodziny pracownika CARGOUNIT Sp. z o.o.
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać
jedno zgłoszenie spełniające wymogi określone w § 3.
§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
W celu wzięcia udziału w Konkursie należy spełnić łącznie następujące wymagania:
1. Posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust 1.
2. Wykonać minimum 1 (jedno), jednak nie więcej niż 30 (trzydzieści) zdjęć
przedstawiających lokomotywy w barwach CARGOUNIT w formacie pliku .jpg lub .png
w rozdzielczości minimum 1920×1080 pixeli w podziale na:
a) lokomotywy elektryczne;
b) lokomotywy spalinowe;
przy czym każde z nadesłanych zdjęć musi przedstawiać inną lokomotywę oraz być
wykonane nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r.
3. Wypełnić oraz przysłać (tj. doręczyć Organizatorowi) najpóźniej do dnia 30.09.2022r.
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elektronicznej wraz ze zdjęciami/zdjęciem, o których/którym mowa w § 3 ust 2 na adres
konkurs@cargounit.pl.
4. Dany Uczestnik może przesłać swoje prace w ramach obu kategorii bądź jednej z kategorii
wskazanych w §1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
§4
NAGRODY
1. W konkursie przewidziane są 2 nagrody główne, po jednej dla każdego ze dla zwycięzców
dwóch kategorii wskazanych w § 1 ust 4. Nadesłanie zdjęcia konkursowe oceniane będą
pod względem: walorów estetycznych i artystycznych, oryginalności przedstawienia
lokomotywy/lokomotyw oraz pomysłowości w ujęciu tematyki Konkursu. Zwycięzca
konkursu fotograficznego w części na zdjęcie lokomotywy elektrycznej zdobędzie model
lokomotywy Vectron BR193 CARGOUNIT Roco 73917, a w części na zdjęcie lokomotywy
spalinowej model lokomotywy BR 232 Cargounit Piko 52772. Do każdej z nagród dołączony
zostanie zestaw gadżetów reklamowych sygnowanych marką CARGOUNIT.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje powołanie
komisji konkursowej. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji
i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle
kryteriów wskazanych w ust. 1 powyżej najbardziej oryginalne i ciekawe prace
konkursowe. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Zwycięzców w ramach obu kategorii
konkursowych nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub
telefonicznie w przeciągu 6 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres email
lub numer telefonu wskazany w Formularzu konkursowym.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć na przesłaną wiadomość e-mailem, bądź skontaktować się telefonicznie
w terminie 14 dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem
przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru
kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.
5. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
prawa podatkowego oraz dostarczone przesyłką kurierską
6. Zgodnie z §21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda
podlega zwolnieniu z podatku, z uwagi na organizację konkursu w środkach masowego
przekazu wskazanych w §1 ust. 3 oraz jest konkursem z dziedziny sztuki i kultury.
§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych niezbędnych do kontaktu osobistego oraz przekazania nagrody, tj.:
imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu
kontaktowego.
2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez
Organizatora w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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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, ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) z późniejszymi zmianami,
w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie,
przekazania nagrody oraz publikacji prac Uczestnika Konkursu na portalach
społecznościowych wskazanych w § 1 ust 3. Właściciel danych osobowych ma prawo do
dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
§6
PRAWO ORGANIZATORA DO WYKORZYSTYWANIA ZDJĘĆ
1. Z chwila doręczenia pliku zdjęcia, zgodnie z §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Organizator
uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do korzystania z majątkowych
praw autorskich.
2. Z chwilą wręczenia Uczestnikowi nagrody, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe
prawa autorskie do nagrodzonego zdjęcia Uczestnika.
3. Uczestnik nagrodzony przenosi na Organizatora: całość autorskich praw majątkowych
i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania,
w kraju i za granicą.
4. Udzielenie licencji przez Uczestnika na rzecz Organizatora i/lub – odpowiednio przeniesienie na Organizatora prawa autorskiego przez Uczestnika nagrodzonego
obejmuje pola eksploatacji wymienione w art 50 Prawa autorskiego, w szczególności
następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu– 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;
d) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu,
systemu lub standardu;
e) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
f) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
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g) poddanie utworu wszelkim obróbkom graficznym;
h) publikacja na mediach społecznościowych, tj. Instagram, Facebook, LinkedIn;
i) publikacja na stronie internetowej www.cargounit.pl;
j) wykorzystywanie utworu w materiałach reklamowych;
§7
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sales@cargounit.pl lub w formie pisemnej
listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania
Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w § 7 ust 1 Regulaminu decyduje: w przypadku złożenia
reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej – data doręczenia na wskazany
w ust. 1 niniejszego paragrafu adres, zaś w przypadku złożenia reklamacji listem
poleconym - data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane..
4. Reklamacje powinny zawierać dane Uczestnika wnoszącego reklamację, w szczególności
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu
reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia ust. 1. oraz 4., będą
rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający
reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn
podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację
informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj.
www.cargounit.pl/konkurs
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone
w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są
uzasadnione.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.cargounit.pl/konkurs
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Załącznik nr 1

Formularz konkursowy „Podążaj za Cargounit”
Imię i nazwisko uczestnika

Adres korespondencyjny

Adres e-mail
Numer telefonu
Liczba zdjęć (ilość sztuk)
przekazanych w ramach
konkursu

Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się oraz akceptuję Regulamin konkursu „Podążaj za
Cargounit”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
Formularzu konkursowym przez Cargounit Sp. z o.o., ul. Szkocka 5/2, 54-402 Wrocław, w celu
przeprowadzenia konkursu „Podążaj za Cargounit”.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich prac przez Cargounit Sp. z o.o. i przenoszę na
Organizatora Konkursu prawa majątkowe do tych prac zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu.
Jednocześnie oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń związanych z prawami
autorskimi w stosunku do Organizatora.
Wyrażam zgodę, w przypadku wygranej w konkursie „Podążaj za Cargounit”, na doręczenie
nagrody kurierem na wskazany powyżej adres korespondencyjny.

…………………………

…………………………….

(data, miejscowość)

(czytelny podpis uczestnika)
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