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 Regulamin Konkursu Lokomotywy „Rynku Kolejowego” 

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu 

Lokomotywy „Rynku Kolejowego” („Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. 

z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

133090. 

3. Konkurs jest przeprowadzony poprzez stronę internetową Organizatora www.rynek-

kolejowy.pl  („Strona Internetowa”).  

4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:  

a. „Internauta” - każda osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia Uczestnika lub weźmie 

udział w głosowaniu nad wynikami Konkursu.  

b. „Uczestnik” – w Konkursie mogą brać udział zarówno osoby fizyczne, jak i  przedsiębiorcy 

w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 584),   

c. „Kategorie” -  kategorie tematyczne w których będą przyznawane nagrody. Internauci 

decydują o przyznaniu nagród w czterech kategoriach: Innowacja, Dla pasażera, Nowi 

przewoźnicy i Promotor kolei. Nagroda w kategorii Nagroda Specjalna Redakcji będzie 

przyznana wg. uznania Redakcji portalu www.rynek-kolejowy.pl. 

d. „Komisja Konkursu” - 4 osoby wybrane przez Organizatora do dokonywanie czynności 

przewidzianych Regulaminem. 

 

§ 2.  

Miejsce i czas trwania Konkursu  

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 3 lipca 2017 roku do 27 

sierpnia 2017 roku.   
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§ 3. 

Kategorie Konkursu 

1. Kategoria Innowacja: W tej kategorii wybierani przez Internautów są Uczestnicy, którzy 

przedstawią rozwiązanie, rozumiane bardzo szeroko jako koncepcja, przedmiot, procedura 

itp., które w szczególny sposób wyróżnia się swoją innowacyjnością w branży świadczenia 

usług  przewozów kolejowych w Polsce.  

2. Kategoria: Dla Pasażera – w tej kategorii wybierani przez Internautów są Uczestnicy, którzy 

przedstawią do Konkursu rozwiązanie, rozumiane bardzo szeroko jako koncepcja, przedmiot, 

procedura itp., które w szczególny sposób przyczynia się do zaspokojenia potrzeb pasażerów 

linii kolejowych.  

3. Kategoria: Nowi Przewoźnicy – w tej kategorii oceniani są Uczestnicy, którzy rozpoczęli 

działalność na rynku przewozów pasażerskich w Polsce nie wcześniej niż w 2004 roku.  

4. Kategoria: Promotor Kolei – w tej kategorii oceniani są Uczestnicy, którzy w szczególny 

sposób przyczynili się do rozwoju branży  przewozów kolejowych w Polsce.  

 

§ 4.  

Uczestnicy Konkursu  

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. Internauta może dokonać tylko jednego 

zgłoszenia w każdej z Kategorii. 

3. Przed przystąpieniem do  Konkursu Internauta powinien zapoznać się z Regulaminem. 

Wzięcie udziału w Konkursie, będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego 

akceptacją. 

4. Internauci ponoszą odpowiedzialność za swoje zgłoszenia, chyba że odpowiedzialność tą 

można przypisać Organizatorowi.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zgłoszonych przez Internautów. W tym 

celu Organizator ma prawo wezwania Internauty do złożenia dodatkowych wyjaśnień w 

wyznaczonym przez Organizatora terminie. Korespondencja w tym zakresie może być 

prowadzona w postaci elektronicznej. W przypadku, gdy dane podane przez Internautę są 

nieprawdziwe Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania zgłoszenia dokonanego przez 

Internautę.. 

6. Internaucie przysługuje prawo wycofania swojego zgłoszenia w każdym momencie, przy czym 

ma on obowiązek poinformować o tym Organizatora.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zgłoszenia dokonanego przez Internautę, gdy 

zażąda tego Uczestnik, którego zgłoszenie dotyczy. 
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§ 5.  

Zasady Konkursu  

1. Od 3 lipca 2017 roku do 16 lipca 2017 roku Internauci mogą zgłaszać Uczestników w 

poszczególnych Kategoriach poprzez wysłanie wiadomości email na adres 

lokomotywyrk@rynek-kolejowy.pl  

2. Po zamknięciu zgłoszeń Komisja Konkursu wybierze po czterech Uczestników w każdej 

Kategorii, którzy będą brali udział w dalszej części Konkursu. Uczestnicy oraz zgłaszający ich 

Internauci zostaną poinformowani przez Organizatora o wyborze.   

3. Po dokonaniu wyboru, o którym mowa w pkt 2 powyżej dane Uczestników, którzy zostali 

wybrani przez Komisję Konkursu oraz zgłoszone przez nich rozwiązania zostaną 

opublikowane na Stronie Internetowej.  

4. Od 3 sierpnia 2017 roku do 27 sierpnia 2017 roku Internauci będą mieli prawo oddawania 

głosów na Stronie Internetowej. Każdy Internauta ma prawo do oddania głosu tylko na 

jednego Uczestnika w każdej Kategorii. Oddanie każdego następnego głosu jest nieważne. W 

każdej Kategorii wygrywa ten Uczestnik, który zbierze największą liczbę głosów.  

5. Z głosowaniem wiąże się konieczność pozostawienia swojego adresu e-mail przez Internautę 

w celu dokonania weryfikacji czy dana osoba nie oddaje swojego głosu ponownie.  

6. Po zakończeniu głosowania Komisja Konkursu dokona przeliczenia oddanych głosów i wyłoni 

zwycięzców w poszczególnych Kategoriach.  

7. Oficjalne ogłoszenie zwycięzców Konkursu i wręczenie dyplomów dla zwycięzców w 

poszczególnych Kategoriach, będzie miało miejsce w dniu 27 września 2017 roku podczas 

Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku na stoisku Organizatora. 

Dokładna godzina oraz miejsce ogłoszenia zwycięzców Konkursu i wręczenia dyplomów 

zostaną opublikowane na Stronie Internetowej przez Organizatora na 7 dni przed 

wręczeniem nagród. Dodatkowo Organizator roześle do Uczestników informację w tym 

zakresie drogą mailową. 

8. Równocześnie z oficjalnym ogłoszeniem zwycięzców Konkursu Organizator opublikuje wyniki 

Konkursu na Stronie Internetowej www.rynek-kolejowy.pl 

9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Konkursu, który został wybrany przez Komisję Konkursu 

do dalszego udziału, o czym mowa w pkt 2 powyżej, Komisja:  

a. wybierze na jego miejsce innego Uczestnika. Wybrany Uczestnik ma obowiązek 

oświadczyć, że nie będzie zgłaszał reklamacji z tytułu krótszego udziału w głosowaniu 

niż inni Uczestnicy w jego kategorii,  
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b. ma prawo nie dokonywania wyboru innego Uczestnika, jeżeli ze względu na 

okoliczności byłoby to niezasadne. W takiej sytuacji w głosowaniu biorą udział tylko 

pozostali w danej Kategorii Uczestnicy. 

 

§ 6.  

Nagroda Specjalna Redakcji „Rynku Kolejowego”  

1. Organizator ma prawo przyznania Nagrody Specjalnej Redakcji „Rynku Kolejowego”. Wyboru 

w tym zakresie dokonuje Komisja Konkursu. Wręczenie Nagrody Specjalnej Redakcji „Rynku 

Kolejowego” w postaci dyplomu odbędzie się zgodnie z § 5 pkt 7 powyżej.   

2. § 5 pkt 8 ma analogiczne zastosowanie do Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę Specjalną 

Redakcji „Rynku Kolejowego”. 

 

§ 7.  

Reklamacje  

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie elektronicznej na 

adres Organizatora: lokomotywyrk@rynek-kolejowy.pl  

2. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora. Organizator 

będzie rozpatrywał reklamacje w terminie 7 dni.  

3. Osoba zgłaszająca reklamację informowana jest o wyniku postępowania reklamacyjnego  

pocztą elektroniczną. 

 

§ 8.  

Dane osobowe  

1. Dane osobowe Uczestników oraz Internautów będą przetwarzane przez Zespół Doradców 

Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 133090. 

2. Uczestnik oraz Internauta ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
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§ 9.  

Postanowienia końcowe  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po 

stronie Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  Nowa wersja Regulaminu zostanie 

wysłana do Uczestników oraz Internautów, którzy dokonali zgłoszenia na podane przez nich 

adresy mailowe. Każdy Uczestnik oraz Internauta ma prawo rezygnacji bez żadnych 

konsekwencji z Konkursu w terminie 14 dni od daty otrzymania nowej wersji Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu jeżeli konieczność tę wymusi awaria 

techniczna, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, zmiana prawa  oraz z powodu 

innych niezależnych od Organizatora przyczyn.  

4. Zarówno Uczestnicy, Internauci jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich 

sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.  

 


