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REGULAMIN KONKURSU  

„TERAZ TWOJA KOLEJ!” 

dla osób w wieku 16-25 lat 

zamieszkujących województwo śląskie 

pod honorowym patronatem 

Bogdana Marcinkiewicza - Posła do Parlamentu Europejskiego 

 

I. Wstęp 
1. Organizatorami konkursu są: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana 

Marcinkiewicza, PKP S.A. oraz PKP LHS sp. z o.o. 
2. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa składająca się z : 

1) Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza, 
2) przedstawiciela PKP S.A., 
3) przedstawiciela PKP LHS Sp. z o.o. 

3. Patronat medialny nad konkursem obejmą: tygodnik „Kurier Kolejowy”, portal 
www.kurierkolejowy.eu i inni. 
 
II. Cele konkursu 
1. Rozbudzanie zainteresowania tematyką kolei. 
2. Umożliwienie prezentacji zainteresowań i uzdolnień. 
3. Rozwijanie zdolności intelektualnych. 
4. Popularyzacja podstawowych zagadnień związanych z koleją. 
5. Promocja kierunków studiów i profili w szkołach technicznych związanych z 

transportem. 
 
III. Organizacja konkursu 
1. Adresatami konkursu są osoby w wieku 16-25 lat będące mieszkańcami województwa 

śląskiego. 
2. Termin realizacji projektu przypada na okres od 01 września do 26 października 

2012r. 
3. Konkurs jest jednoetapowy. 
4. Na stronie www.teraztwojakolej.pl można pobrać kartę zgłoszeniową, plakat oraz 

odnaleźć więcej informacji o Konkursie. 
 
IV. Zadanie konkursowe 
1. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestnika modelu gry edukacyjnej 

związanej z szeroko pojętą tematyką kolei. 
2. Prace uczestników powinny być przygotowane samodzielnie oraz indywidualnie. 
3. Forma modelu gry edukacyjnej jest dowolna. 
4. Prace powinny być zatytułowane oraz zawierać instrukcję do gry. 

http://www.kurierkolejowy.eu/
http://www.teraztwojakolej.pl/
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V. Zasady konkursu 
1. Prace należy nadsyłać najpóźniej do 26 października 2012 r. (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres:  
 
Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza  
44- 200 Rybnik, Rynek 1  
z dopiskiem Konkurs „Teraz Twoja Kolej!” 
 

2. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową, a ostateczny werdykt 
będzie wynikiem głosowania członków Komisji podjęty po dyskusji. Komisja weźmie 
pod uwagę między innymi: oryginalność, pomysłowość, walory edukacyjne, jakość 
przekazywanych informacji. 

3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu pojawią się na stronie 
www.bogdanmarcinkiewicz.pl oraz www.teraztwojakolej.pl w dniu 16 listopada 2012 
r. 

4. Laureatem konkursu zostaje uczestnik, który w głosowaniu Komisji uzyskał najwyższą 
ilość punktów. Komisja wyłoni zwycięzców i przyzna następujące nagrody: 
a) I miejsce - wyjazd studyjny do Brukseli połączony ze zwiedzaniem Parlamentu 

Europejskiego 
b) II miejsce - ipad 
c) III miejsce - laptop 

5. Komisja zastrzega sobie inny podział nagród. 
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
7. Gala finałowa konkursu odbędzie się w hotelu Qubus w Katowicach.(data zostanie 

podana w późniejszym terminie) 
 

VI. Dane dotyczące uczestnika 
1. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową, która zawiera: imię, nazwisko, datę 

urodzenia, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail; tytuł pracy; część 
opisową. 

2. Brak powyższych informacji uniemożliwia kontakt z autorem i jest jednoznaczny  
z wykluczeniem z konkursu. 

3. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć oświadczenie opiekuna o zgodzie na udział 
dziecka w konkursie. 

 
VII. Prawa autorskie 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania w szeroko rozumianych 

mediach imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o laureatach konkursu. 
2. Autor nadesłanej na konkurs pracy oświadcza, że jest jej autorem i że praca nie jest 

obciążona prawami przysługującymi osobom trzecim. 
3. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną 

wizerunków osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność 
karno-prawną oraz finansową za popełniony czyn zabroniony i zobowiązuje się do 
zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. 

 
 

http://www.bogdanmarcinkiewicz.pl/
http://www.teraztwojakolej.pl/
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VIII. Ochrona danych osobowych 
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  
i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie 
danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) 


