Regulamin konkursu
organizowanego w ramach pilotażowego programu
„System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu”

Informacje ogólne
§1
1.   Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
organizowany w ramach pilotażowego programu „System biletu elektronicznego w komunikacji
miejskiej w Toruniu”, zwany dalej „Programem” .
2.   Celem konkursu jest:
1)   popularyzowanie korzystania z komunikacji miejskiej w Toruniu,
2)   kształtowanie właściwych postaw społecznych – uiszczanie przez pasażerów opłat za
przejazdy,
3)   zachęcenie do korzystania z nowoczesnych form płatności z wykorzystaniem karty miejskiej,
bankowej karty płatniczej i smartfona,
4)   zebranie opinii mieszkańców na temat testowanego systemu,
5)   wybranie docelowego systemu biletu elektronicznego spełniającego oczekiwania
mieszkańców.
Nazwa podmiotu organizującego Konkurs
§2
Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. z siedzibą ul.
Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, zwana dalej Organizatorem.
Zasady i przebieg konkursu
§3
1.   Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.   Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech odrębnych kategoriach:
1)   na największą ilość „tapnięć” pilotażową Toruńską Kartą Miejską tj. zbliżeń tej samej
karty do terminala systemu biletu elektronicznego w pojeździe, w okresie jednego miesiąca
kalendarzowego,
2)   na największą ilość operacji zakupu biletu na przejazd dokonanego w pojazdach objętych
Programem z wykorzystaniem bankowej karty płatniczej bądź smartfona z funkcją NFC,
w okresie jednego miesiąca kalendarzowego,
3)   najlepsze hasło promujące docelową toruńską kartę miejską, nadesłane w miesiącu
kalendarzowym, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i załączniku do
regulaminu.
3.   W konkursie mogą wziąć udział pasażerowie komunikacji miejskiej w Toruniu, spełniający
łącznie poniższe kryteria:
1)   osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia udziału w Konkursie
ukończyły 13 rok życia, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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2)   korzystają odpłatnie z przejazdu na liniach objętych Programem, z wykorzystaniem karty
miejskiej, bankowej karty płatniczej lub smartfona,
3)   wypełnią czytelnie wszystkie rubryki ankiety dotyczącej Programu i potwierdzą na formularzu
ankiety swój udział w konkursie,
4)   zaznaczą w ankiecie potwierdzenie udziału w konkursie i podadzą następujące informacje:
a)   dane osobowe uczestnika konkursu – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer
telefonu do kontaktu z uczestnikiem;
b)   oświadczenie o ilości transakcji wykonanych przez pasażera przy użyciu jego bankowej
karty płatniczej lub smartfona z funkcją NFC i zobowiązanie do dostarczenia
wygenerowanego we własnym zakresie z systemu bankowego obsługującego kartę
płatniczą lub smartfon zestawienia transakcji zakupu biletów na przejazd za okres miesiąca
kalendarzowego, w którym uczestnik bierze udział w konkursie, potwierdzającego ilość
operacji zakupu biletów na przejazd;
c)   oświadczenie, że uczestnik nie jest pracownikiem Urzędu Miasta Torunia, Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o., osobą pozostającą z tymi podmiotami w
stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym ani członkiem ich rodzin określonych w
§ 3 ust. 5 umowy;
d)   wpiszą czytelnie hasło konkursowe – powyższe dotyczy wyłącznie kategorii konkursu,
o której mowa w ust. 2 pkt.3,
e)   wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu, łącznie
z ujawnieniem imienia i nazwiska zwycięzcy w poszczególnych kategoriach podczas
wręczenia nagród oraz publikację wyników konkursu w mediach, z zastrzeżeniem pkt „f”,
f)   w przypadku gdy uczestnikiem konkursu jest osoba poniżej 18 roku życia zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym powyżej wyraża rodzic lub
opiekun prawny dziecka,
g)   wyrażą zgodę na wykorzystanie wizerunku w mediach – wyłącznie dla upublicznienia
zwycięzców konkursu oraz w przypadku zajęcia I, II lub III miejsca w konkursie na
najlepsze hasło promujące toruńska kartę miejska – do nieodpłatnego przeniesienia na
Organizatora majątkowych praw autorskich do hasła.
4.   Na żądanie Organizatora uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia zestawienia
operacji zakupu biletów wykonanych na rachunku bankowym, wygenerowanego i potwierdzonego
przez bank – powyższe dotyczy wyłącznie kategorii konkursu, o której mowa w ust. 1 pkt.2.
5.   Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Miasta Torunia, Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Toruniu sp. z o.o., ani osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia
lub w innym stosunku prawnym oraz członkowie ich rodzin.
6.   Każdy pasażer może złożyć elektronicznie maksymalnie jedną ankietę i zgłosić swój udział
w konkursie tylko w jednej kategorii konkursowej.
7.   Organizator przed wybraniem zwycięzców w poszczególnych kategoriach dokona weryfikacji
przesłanych ankiet oraz zgłoszeń udziału w konkursie pod kątem ich poprawności i spełniania
warunków udziału.
8.   Niespełnienie któregokolwiek z warunków wskazanych w ust. 2-5 skutkować będzie nieważnością
zgłoszenia udziału w konkursie.
9.   Laureaci nagród na najlepsze hasła promujące toruńską kartę miejską, przekazują Organizatorowi
nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do hasła na podstawie umowy zawieranej przed
odbiorem nagrody.
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Harmonogram konkursu
§4
1.   Konkurs zostanie ogłoszony do 28 lutego 2019 r. i będzie przeprowadzany w okresie od 1 marca
do 30 września 2019 r.
2.   Konkurs będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:
1)   w kategorii na największą ilość „tąpnięć” pilotażową Toruńską Kartą Miejską nagrody
przyznawane będą za okres miesiąca kalendarzowego, przy czym:
a)   wypełnianie elektronicznie ankiet możliwe będzie do 5 dnia miesiąca, następującego po
miesiącu, za który zliczona zostanie ilość „tąpnięć”,
b)   ogłoszenie wyników przez komisję konkursową nastąpi do 15 dnia miesiąca,
następującego po miesiącu, za który przyznana zostanie nagroda,
c)   rozdanie nagród odbędzie się w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników;
2)   w kategorii na największą ilość operacji zakupu biletu na przejazd z wykorzystaniem
bankowej karty płatniczej bądź smartfona z funkcją NFC nagrody przyznawane będą za okres
miesiąca kalendarzowego, przy czym:
a)   wypełnianie elektronicznie ankiet możliwe będzie do 5 dnia miesiąca, następującego po
miesiącu, za który zliczone zostaną transakcje zakupu,
b)   ogłoszenie wyników przez komisję konkursową nastąpi do 15 dnia miesiąca,
następującego po miesiącu, za który przyznana zostanie nagroda,
c)   rozdanie nagród odbędzie się w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników;
3)   w kategorii na najlepsze hasło promujące toruńską kartę miejską nagrody przyznawane będą
za okres miesiąca kalendarzowego, przy czym:
a)   wypełnianie elektronicznie ankiet możliwe będzie do 5 dnia miesiąca, następującego po
miesiącu, za który przyznana zostanie nagroda,
b)   ogłoszenie wyników przez komisję konkursową nastąpi do 15 dnia bieżącego miesiąca,
c)   rozdanie nagród odbędzie się w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników;
4)   nagrody główne zostaną wyłonione przez komisję konkursową spośród miesięcznych
zwycięzców w każdej z ww. kategorii
a)   ogłoszenie wyników przez komisję konkursową będzie miało miejsce do dnia 15
października 2019 r.,
b)   rozdanie nagród nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora.
Nagrody
§5
1.   W każdej kategorii, co miesiąc, przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce.
2.   Nagrodami dla zwycięzców konkursów za zajęcie I miejsca będą odpowiednio:
1)   w kategorii na największą ilość „tapnięć” pilotażową Toruńską Kartą Miejską w każdym
miesiącu kalendarzowym – bilet miesięczny na wszystkie linie tramwajowe;
2)   w kategorii na największą ilość operacji zakupu biletu na przejazd z wykorzystaniem
bankowej karty płatniczej bądź smartfona z funkcją NFC, zadeklarowanych w oświadczeniu
zawartym w ankiecie w każdym miesiącu kalendarzowym – bon podarunkowy do jednej
z toruńskich galerii handlowych o wartości 100,- zł;
3)   w kategorii na najlepsze hasło promujące toruńską kartę miejską nadesłane w miesiącu
kalendarzowym – bon podarunkowy o wartości 100,- zł do wykorzystania w jednej z
toruńskich galerii handlowych.
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3.   Nagrodami za zajęcie II i III miejsca w każdej kategorii konkursowej będzie gra „Monopoly
edycja Toruń”.
4.   W przypadku dysponowania przez organizatora większą ilością nagród w edycjach miesięcznych
konkursów możliwe będzie przyznanie miejsc równorzędnych.
5.   Laureaci nagrody za zajęcie I miejsca w danej kategorii konkursowej biorą udział w konkursie
o nagrodę główną, przyznawaną odrębnie dla każdej z kategorii – smartfonu o wartości ok.
1.500 zł brutto, bądź smartwatcha Garmin Vivoactive 3 – z usługą płatności zbliżeniowych
Garmin Pay o wartości ok. 1.100 zł brutto.
6.   Kryterium wyboru zwycięzcy konkursu o którym mowa w ust.4, dla kategorii wymienionych
w § 3 pkt 2 jest liczba wykonanych – odpowiednio - „tapnięć” lub operacji zakupu biletu
w pojeździe z użyciem karty bankowej lub smartfona.
7.   Wyboru zwycięzcy konkursu, o którym mowa w ust.4 w kategorii na najlepsze hasło promujące
toruńska kartę miejska dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Urzędu
Miasta Torunia oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o.
8.   Warunkiem odebrania nagrody będzie okazanie organizatorowi dokumentu potwierdzającego
wiek i tożsamość osoby, a także:
1)   w przypadku nagród miesięcznych za największą ilość „tapnięć” pilotażową Toruńską Kartą
Miejską – przedstawienie tej karty,
2)   w przypadku nagród miesięcznych za największą ilość operacji zakupu biletu na przejazd
z wykorzystaniem bankowej karty płatniczej bądź smartfona z funkcją NFC –
wygenerowanego we własnym zakresie z systemu bankowego obsługującego kartę płatniczą
lub smartfon zestawienia transakcji zakupu biletów na przejazd za okres miesiąca
kalendarzowego, w którym uczestnik bierze udział w konkursie, potwierdzającego ilość
operacji zakupu biletów na przejazd oraz oświadczenia pasażera, że wyciąg odzwierciedla stan
faktyczny, z zastrzeżeniem dostarczenia na żądanie organizatora konkursu zestawienia
wygenerowanego i potwierdzonego przez bank;
3)   w przypadku nagrody głównej za największą ilość operacji zakupu biletu na przejazd
z wykorzystaniem bankowej karty płatniczej bądź smartfona z funkcją NFC – przedstawienie
zestawienia wygenerowanego i potwierdzonego przez bank;
4)   w przypadku nagród miesięcznych za najlepsze hasło promujące kartę miejską – podpisanie
z Organizatorem umowy na nieodpłatne przeniesienie autorskich prawa majątkowych do
hasła;
5)   w przypadku wszystkich nagród głównych – wypełnienie formularza do celów podatkowych –
ze wskazaniem adresu i urzędu skarbowego  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
laureata.
4.   Lista osób nagrodzonych w poszczególnych kategoriach konkursu oraz sposób odbioru nagród
miesięcznych zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w terminach określonych w
§ 4 ust. 2.
5.   Uczestnicy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie, bądź za pomocą poczty
elektronicznej.
6.   Nagrodę należy odebrać osobiście w terminie 10 dni po ogłoszeniu wyników.
7.   Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody.
8.   W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty jej
równowartości.
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Postanowienia końcowe
§6
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w tym
problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania ankiet wraz ze zgłoszeniami udziału w
konkursie i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez uczestnika konkursu, Organizator może go
wykluczyć z konkursu na każdym etapie jego trwania.
W przypadku wykluczenia, o którym mowa w ust. 2, zwycięzcy konkursu, komisja konkursowa
przyznaje zwycięstwo uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w danej kategorii.
Uczestnicy konkursu nie mają prawa do wnoszenia reklamacji. Decyzja komisji konkursowej jest
ostateczna.
W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik
do Regulaminu konkursu organizowanego w ramach pilotażowego programu
„System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu”
Kryteria oceny w poszczególnych kategoriach konkursowych
1.   W kategorii konkursu, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 Regulaminu o kolejności miejsc
decydować będzie ilość „tapnięć” pilotażowej Toruńskiej Karty Miejskiej, tj. zbliżeń do Terminalu
Biletu Elektronicznego pojazdach objętych Programem, przy czym operacja ta musi być
zarejestrowana w systemie, przy czym w jednym kursie, w tym samym pojeździe można dokonać
tylko 1 „tapnięcie”.
2.   W przypadku, gdy największą liczbę „tapnięć” wykona więcej niż jedna osoba,
o kolejności miejsc decydować będzie data i godzina aktywowania biletu miesięcznego na
pilotażowej Toruńskiej Karcie Miejskiej, według zasady - im wcześniejsza data i godzina
aktywacji biletu miesięcznego, tym wyższe miejsce.
3.   W kategorii konkursu, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu o kolejności miejsc
decydować będzie ilość operacji zakupu biletu na przejazd, dokonanego w pojazdach objętych
Programem z wykorzystaniem bankowej karty płatniczej bądź smartfona z funkcją NFC.
4.   W przypadku, gdy największą liczbę operacji zakupu biletów wykona więcej niż 1 osoba,
o kolejności zajętych miejsc decydować będzie liczba zakupionych biletów, według zasady im więcej biletów zakupionych w pojazdach objętych Programem przy użyciu bankowej karty
płatniczej lub smartfona z funkcją NFC ,tym wyższe miej2sce.
5.   W kategorii konkursu, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu przy ocenie hasła będą
brane pod uwagę następujące kryteria:
1)   wartość merytoryczna hasła;
2)   czytelność przekazu i zgodność hasła z tematyką konkursu,
3)   walor artystyczny,
4)   oryginalność,
5)   pomysłowość.
6.   Każdy z członków komisji oceni hasło, przyznając punkty w skali 0-3 w każdej kategorii.
7.   O kolejności miejsc decydować będzie łączna suma punktów przyznanych przez wszystkich
członków komisji.
8.   W przypadku gdy hasła otrzymają tą samą liczbę punktów, o wygranej decydować będzie suma
punktów przyznana przez przewodniczącego komisji konkursowej.
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