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Regulamin konkursu INTERMODALNA MASKOTKA 

§ 1   

ORGANIZATOR KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu INTERMODALNA MASKOTKA jest PCC Intermodal SA z siedzibą w Gdyni ul. 

Hutnicza 16, 81-061, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000297665, kapitał zakładowy: 103 565 556 zł, NIP: 7491968481, REGON: 

532471265, zwany dalej „Organizatorem”.  

§ 2   

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Celem konkursu jest stworzenie maskotki oddającej specyfikę działalności Organizatora wg. 

wstępnej koncepcji projektu maskotki (roboczy/poglądowy projekt maskotki stanowi  

Załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu). 

2. Maskotka będzie przeznaczona do celów identyfikacyjnych, reklamowych – będzie stanowić znak 

rozpoznawczy PCC Intermodal SA. 

3. Projekt powinien przewidywać możliwość wyprodukowania go jako maskotki, gadżetu firmowego 

oraz zastosowania go w materiałach reklamowych, filmowych, na ulotkach. 

4. Wstępny projekt można modyfikować w dowolny sposób.  

5. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. 

6. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do grafików i osób profesjonalnie zajmujących się 

projektowaniem. 

§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Uczestnik konkursu powinien w terminie wskazanym w § 4 ust. 1  

wykonać zadanie konkursowe i przesłać je drogą elektroniczną do Organizatora na adres 

marketing.intermodal@pcc.eu w temacie e-mail wpisując KONKURS – INTERMODALNA 

MASKOTKA. 

2. Uczestnik może zgłosić max. 3 projekty do konkursu, ale może otrzymać jedną nagrodę. 

3. Nadesłane prace, po zakończeniu konkursu, mogą zostać opublikowane na stronie www.pcc-

intermodal.pl oraz w mediach społecznościowych (fanpage PCC Intermodal). 

4. Projekt należy dostarczyć Organizatorowi w wersji poglądowej w formacie jpg. 

5. Autor zwycięskiego projektu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, zobowiązuje 

się dostarczyć zwycięski projekt w wersji wektorowej, otwartej zapisany w jednym z formatów: ai, 

crv, cdr, eps. 

6. Projekt powinien być dostarczony w wersji edytowalnej, zgodnej z PCC SE designe guide ( 

Załącznik nr. 4). 

7. W przypadku niedostarczenia projektu w ustalonym terminie autor zwycięskiego projektu traci 

prawa do nagrody. 
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§ 4 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 07.04.2020 r. i trwa do 31.05.2020 r., przy czym czynności związane  

z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do 15.07.2020 r. 

2. Do Konkursu zakwalifikują się tylko te prace, które w terminie do 31.05.2020 r. zostaną przesłane 

wraz z kompletem oświadczeń na adres: marketing.intermodal@pcc.eu. 

 

§ 5 

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW 

 

1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Organizator na podstawie subiektywnej oceny nadesłanych 

prac. Przy wyborze najciekawszych projektów konkursowych Organizator będzie kierował się takimi 

kryteriami jak:  

a) zgodność projektu z zadaniem konkursowym; 

b) walory użytkowe: możliwość powielania projektu na materiałach promocyjnych Organizatora;  

c) kreatywność i oryginalność projektu. 

2. Pod uwagę będą brane tylko prace spełniające warunki formalne Konkursu i nadesłane w terminie 

wskazanym w § 4 ust. 1. Wszelkie zadania konkursowe przesłane po upływie w/w terminu  

lub z nieprawidłowo uzupełnionymi załącznikami do niniejszego Regulaminu, nie będą 

przyjmowane przez Organizatora i nie biorą udziału w Konkursie.  

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.pcc-intermodal.pl oraz na 

fanpage’u Organizatora: PCC Intermodal najpóźniej do dnia 30.06.2020 r.  

4. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu e-mailowo lub telefonicznie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy.  

6. Organizator może unieważnić konkurs w dowolnym momencie bez podania przyczyny. 

7. W przypadku wyłonienia zwycięzcy, w momencie wręczenia nagrody, autor projektu przekazuje na 

rzecz Organizatora całość majątkowych praw autorskich.  

§ 6 

NAGRODY 

 

1. Wyłącznym fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator – firma PCC Intermodal SA. 

2. Spośród zgłoszonych prac Jury wybierze jednego Zwycięzcę Konkursu. 

3. Organizator przyzna jedną nagrodę w Konkursie w wysokości 3.000 zł netto (słownie: trzy tysiące 

złotych).  

4. Organizator informując o wynikach Konkursu, poinformuje o terminie i sposobie odbioru nagrody. 

5. Ze zwycięzcą zostanie podpisana umowa, na podstawie której Organizator zapłaci na rzecz 

Zwycięzcy honorarium w zamian za przeniesienie na Organizatora praw autorskich, majątkowych i 

pokrewnych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. 

§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie do prac 

zgłaszanych do Konkursu. 

mailto:marketing.intermodal@pcc.eu
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2. Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich oraz 

do zwolnienia Organizatora od obowiązku zapłaty jakichkolwiek świadczeń z tytułu ewentualnego 

naruszenia praw autorskich osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do 

sprawy po stronie PCC Intermodal SA jako pozwanego oraz zaspokoić wszelkie uznane, 

prawomocnie zasądzone lub przyznane w ugodzie roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami.  

3. Z chwilą złożenia prac do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi zgodę do korzystania 

i rozporządzania pracą konkursową na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

4. Składając prace w ramach Konkursu, Uczestnik konkursu potwierdza, że z chwilą otrzymania 

nagrody przekazuje na Organizatora wszystkie majątkowe prawa do zgłoszonych i nagrodzonych 

prac.  

5. Nagroda za wygranie konkursu stanowi gratyfikację za przekazanie przez Uczestnika na PCC 

Intermodal SA wszelkich majątkowych praw autorskich do nagrodzonej w ramach Konkursu pracy. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy obejmuje wszystkie pola 

eksploatacji w szczególności jego dowolne wykorzystywanie, modyfikowanie czy 

rozpowszechnianie. 

6. Autor zwycięskiego projektu zezwala Organizatorowi na posługiwanie się projektem bez 

oznaczenia go imieniem i nazwiskiem Autora. 

7. Wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem projektu i złożeniem pracy konkursowej 

ponosi uczestnik Konkursu. 

 

§ 8 

DANE OSOBOWE 

 

8. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  

z późn.zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. 

Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu  

w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa. 

9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów: 

a) związanych z przeprowadzeniem Konkursu, 

b) wyłonieniem zwycięzców, 

c) przyznaniem i wydaniem nagród, 

d) postępowaniem reklamacyjnym. 

10. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania 

nagrody w Konkursie. 

11. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.  

§ 9 

INNE POSTANOWIENIA 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu 

wejdzie w życie z chwilą jej publikacji na stronie Organizatora. 

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). 

3. Od decyzji Organizatora w kwestii wyboru zwycięzców nie przysługuje odwołanie.   

4. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.pcc-intermodal.pl oraz w siedzibie w Gdyni.  

http://www.pcc-intermodal.pl/
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5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego. 

 

Załączniki:  

1. Robocza wersja maskotki 
2. Karta zgłoszenia 
3. Oświadczenie Uczestnika Konkursu 

4. PCC SE design guide 
 

 
Zał. nr 1 do regulaminu konkursu Intermodalna maskotka 
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Zał. nr 2 do regulaminu konkursu Intermodalna maskotka 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie Intermodalna maskotka 

Dane osobowe 

Imię i Nazwisko   ……………………………………………………………………………………………………………. 

Dane do korespondencji 

Nr telefonu kontaktowego   ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail   ……………………………………………………………………………………………………………. 

Opis koncepcji projektu (max. 1000 znaków) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 (miejscowość, data i czytelny podpis) 
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Zał. nr 3 do regulaminu konkursu Intermodalna maskotka 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie; 

2. jestem autorem zgłoszonej do Konkursu pracy i posiadam do niej nieograniczone prawa 

autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich; 

3. przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy, 

w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń 

związanych z naruszeniem ich praw autorskich; 

4. wyrażam zgodę do korzystania i rozporządzania pracą konkursową na potrzeby Konkursu. 

5. dane podane w karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu  

 ………………………………………………………………. 

 (miejscowość, data i czytelny podpis)  

 

  


