
 
REGULAMIN KONKURSU 

NA NAZWĘ PIERWSZEGO W BIAŁYMSTOKU  
AUTOBUSU HYBRYDOWEGO  

 
§ 1 

Celem konkursu jest nadanie nazwy pierwszemu w Białymstoku autobusowi hybrydowemu. 

 

§ 2 

Organizatorem konkursu na nazwę pierwszego w Białymstoku autobusu hybrydowego jest Komunalne 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zwane dalej: KPK Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku,                        

ul. Składowa 7, 15-399 Białystok, (NIP: 542-020-65-96, REGON: 050016545). Organizatora reprezentuje 

Cezary Zajkowski – Prezes Zarządu  KPK Sp. z o.o. 

 

§ 3 

Partnerem Organizatora jest Białostocka Komunikacja Miejska - Urząd Miejski w Białymstoku - Zarząd 

Białostockiej Komunikacji Miejskiej, zwana dalej: BKM, z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 

Białystok, reprezentowana przez Bogusława Prokopa - Dyrektora Zarządu Białostockiej Komunikacji 

Miejskiej. 

 
§ 4 

1. Konkurs trwa w dniach: od 7 do 9 października 2013 r.  

2. Propozycje nazwy należy nadsyłać od godz. 00.01 dnia 7 października 2013 r. do godz. 23.59 dnia                     

9 października 2013 r. na adres e-mail: konkurs@kpk.bialystok.pl  

W tytule e-maila należy wpisać słowo Konkurs. 

§ 5 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki 

określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

przeprowadzenia konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm). 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację 

imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości zamieszkania. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

5. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania 

wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 
§ 6 

Udziału w konkursie będzie możliwy poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej propozycję nazwy 

pierwszego w Białymstoku autobusu hybrydowego, imię i nazwisko oraz numer telefonu uczestnika 

konkursu. 

 



 

§ 7 

1. Oceny haseł dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa, która przyzna także nagrodę 

rzeczową zwycięzcy.  

2. Fundatorem nagrody jest firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. 

 
§ 8 

1. Oficjalne ogłoszenie zwycięskiej nazwy nastąpi 13 października 2013 r.  o godzinie 13.30 podczas 

prezentacji autobusu hybrydowego na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Wynik zostanie ogłoszony na 

stronie internetowej KPK Sp. z o. o. oraz stronie internetowej BKM. Zwycięzca zostanie również 

poinformowany telefonicznie. Wręczenie nagród laureatowi konkursu odbędzie się w dniu 13 października 

2013 r. podczas uroczystości przygotowanej przez Organizatora.  

2. Wyłoniona w wyniku konkursu nazwa zostanie umieszczona na pierwszym w Białymstoku autobusie 

hybrydowym. 

 

§ 9 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na 

adres KPK, ul. Składowa 7, 15-399 Białystok, w terminie 7 dni od daty opublikowania zwycięzcy - 

bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą 

rozpatrywane. 

3. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. 

4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna. 

 
§ 10 

Regulamin konkursu na nazwę pierwszego w Białymstoku autobusu hybrydowego dostępny jest przez cały 

czas trwania w konkursu w siedzibach KPK Sp. z o.o. i BKM (w formie papierowej) oraz pod adresami stron 

internetowych www.kpk.bialystok.pl i www.komunikacja.bialystok.pl. 

 
§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu konkursu 

w trakcie trwania konkursu. 

 

 


