
Regulamin konkursu:

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu „Jestem lojalny jeżdżę komunikacją miejską” jest Gmina Miasto Świdnica, 
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica

II CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od 17 września do 21 września 2018 r. do godz. 15:00, termin ten obejmuję 
zgłoszenia do konkursu,

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 września 2018 r. na pikniku promującego ekologiczny 
transport na świdnickim rynku,

III CELE AKCJI

1. Celem projektu jest promowanie podróżowania komunikacją miejską w Świdnicy.

IV UCZESTNICTWO

1. Aby wziąć udział w konkursie należy okazać bilet okresowy na komunikację miejską w Świdnicy 
zakupiony w 2018 r.

2. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: pasazer@um.swidnica.pl (zgłoszenie musi zawierać 
zdjęcie lub skan biletu okresowego osoby zgłaszającej się, imię i nazwisko, adres e-mail oraz 
nr telefonu). W tytule zgłoszenia należy wpisać „Jestem lojalny jeżdżę komunikacją miejską”.

 Zdjęcie lub skan biletu okresowego musi obrazować w sposób czytelny:
a) przód biletu z wypełnionymi danymi personalnymi,
b) tył biletu z zaznaczonym okresem ważności biletu,
c) format załączonego pliku zdjęcia lub skanu .pdf lub .jpg,

3. Udział w konkursie można zgłosić również osobiście w Wydziale Transportu na ul. Kolejowej 6 
(Budynek Dworca Autobusowego) w terminie od 17 do 21 września w godz.: od 08:00 do 15:00

4. W konkursie może brać udział tylko jeden bilet okresowy na osobę zakupiony w 2018 r. na 
komunikację miejską w Świdnicy. W przypadku wysłania większej ilości biletów, organizator wybierze 
tylko jeden bilet.

5. W konkursie biorą udział wszystkie rodzaje biletów okresowych, które są wymienione w taryfe 
opłat za usługi przewozowe komunikacją miejską w Świdnicy (załącznik nr 2 do uchwały nr IX/99/11 
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17.06.2011 r.)

6. Udział w konkursie jest bezpłatny

7. Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń upływa 21 września, do godz. 15:00.

V ZWYCIĘZCY

1. 21 września wszystkie zgłoszenia, które spełnią powyższe wymogi, zostaną poddane losowaniu. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tego samego dnia.  Wyniki zostaną opublikowane na stronie 
www.um.swidnica.pl oraz na portalach społecznościowych.

http://www.um.swidnica.pl/


VI NAGRODY

1. Organizatorzy przewidują nagrody w postaci dziesięciu bezpłatnych biletów okresowych na 
komunikację miejską w Świdnicy. Rodzaj biletu okresowego zostaję wskazany przez Laureata w dniu 
odbioru nagrody.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne bądź na gotówkę.

3. Werdykt organizatorów jest nieodwołalny i nie podlega negocjacji.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poprzez zgłoszenie i udział w konkursie uczestnik,  rodzic lub opiekun prawny Uczestnika wyraża 
zgodę na:

- wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych na 
zasadach opisanych w Regulaminie oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych 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 RODO. 

- Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49,   
58 – 100 Świdnica. 

- Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Świdnicy  jest Pan Krzysztof Olejniczak. Dane 
kontaktowe inspektora ochrony danych   tel.74/856 28 23, adres e-mail: iod@um.swidnica.pl

- dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej będą przetwarzane przez Prezydent Miasta 
Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49,   58 – 100 Świdnica w celach związanych z organizowaniem i 
przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem zwycięzców i wręczenia Nagród oraz 
przekazywaniem informacji dotyczących Konkursu i Nagród. Dane te mogą być przekazywane 
podmiotom trzecim, przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach zawartych w 
RODO.

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w
informacjach medialnych imienia i nazwiska uczestnika.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w konkursie. 

3. Regulamin reguluje wszystkie postanowienia konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności w 
zakresie terminu i nagród, ogólnych warunków.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

mailto:iod@um.swidnica.pl

