REGULAMIN KONKURSU PN.
„DZIEŃ BEZ SAMOCHODU W AUTOBUSIE PKM CZECHOWICE-DZIEDZICE”
1. Organizatorem konkursu jest PKM Czechowice-Dziedzice sp. z o.o. (zwany dalej
„PKM”).
2. Uczestnikiem moŜe być kaŜdy mieszkaniec gminy Czechowice-Dziedzice.
3. Celem konkursu jest popularyzacja idei „Europejskiego dnia bez samochodu”,
obchodzonego corocznie 22 września.
4. Nagrodami w Konkursie są: Tablet marki ALCATEL ONETOUCH PIXI 3, miesięczny
bilet na okaziciela na wszystkie linie autobusowe PKM Czechowice-Dziedzice oraz
zestawy upominkowe.
5. KaŜdy uczestnik moŜe zgłosić jedną indywidualną pracę promującą europejski
dzień bez samochodu.
6. Warunkiem uczestnictwa w niniejszym Konkursie jest przygotowanie i przesłanie do
PKM:
a) prac plastycznych wykonanych dowolną techniką,
b) zdjęć (np. selfie),
c) plakatów, wierszyków lub hasła promocyjne, itp.
7. Ocenie będą podlegały: pomysłowość, oryginalność, kompozycja i staranność
wykonania pracy.
8. Prace będą oceniane przez komisje powołaną przez PKM.
9. Decyzje komisji są ostateczne.
10. Podpisane prace naleŜy dostarczyć do siedziby PKM (ul. Drzymały 16, CzechowiceDziedzice) lub Punktu SprzedaŜy Biletów (ul. Towarowa 128, dworzec autobusowy,
Czechowice-Dziedzice).
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samochodu w autobusie PKM Czechowice-Dziedzice”. Do pracy naleŜy dołączyć
kartę zgłoszenia udziału (lub jej skan) w Konkursie stanowiącą załącznik do
niniejszego regulaminu.
11. Prace naleŜy składać do dnia 30.09.2016 r. do godz. 12:00.
12. PKM zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych prac w Internecie
oraz w publikacjach związanych z działalnością marketingową prowadzoną przez
PKM.
13. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo do dnia
4 października 2016 r.
14. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie firmy 6 października 2016 r.

Czechowice-Dziedzice, dnia………………………

Organizator:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.
ul. Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA WYKONANIE
PRAC PROMUJĄCYCH „DZIEŃ BEZ SAMOCHODU W AUTOBUSIE
PKM CZECHOWICE-DZIEDZICE”
Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika konkursu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Rok urodzenia .………………………………………………………………………………………

Telefon/mail …….......................................................................................................................

Oświadczam, Ŝe złoŜona praca została wykonana przeze mnie osobiście.

…………………………. ……………………………………..
/miejscowość, data/ /podpis uczestnika konkursu/

WyraŜam zgodę na nieodpłatną ekspozycję pracy na wystawie pokonkursowej, stronie
internetowej Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spółka
z o.o. www.pkm.czechowice-dziedzice.pl oraz na publikację i reprodukcję we wszystkich
materiałach związanych z konkursem z zaznaczeniem nazwiska autora oraz miejsca, które
zajęła praca w konkursie.

………………………….. ………………………………………………..
/miejscowość, data/ /podpis uczestnika konkursu lub rodzica, opiekuna prawnego/

