
Regulamin konkursu Clicktrans sp. z o.o. 
„Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. podlaskim. II edycja” (dalej “Konkurs”) 

 

1. Postanowienia ogólne 
  

1. Organizatorem Konkursu jest Clicktrans sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-314) przy Al. 
Grunwaldzkiej 303, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, 
NIP 584-281-09-08, (dalej „Organizator”). 

2. Konkurs trwa w dniach 31.05-23.06.2022 r., przy czym datą zakończenia Konkursu jest dzień 
opublikowania wyników Konkursu. 

3. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do godz. 23:59 dnia 20.06.2022 r. 
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. 

Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z tekstem Regulaminu oraz jego 
zaakceptowanie. 

5. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która spełnia kryteria określone w ust. 2 Regulaminu oraz 
dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób zgodny 
z Regulaminem (dalej „Uczestnik”). 

 

 

2. Zasady Konkursu 
 

1. W Konkursie udział może wziąć każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych. W przypadku 
udziału w konkursie przez osoby niepełnoletnie, wymagane jest dołączenie do formularza 
zgłoszeniowego zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 
członkowie ich rodzin. 

3. Zadaniem uczestników Konkursu jest przesłanie do Organizatora pracy w odpowiedzi na treść 
zadania konkursowego, podanego w treści ogłoszenia konkursowego (dalej „Zadanie Konkursowe”). 
Informacje o Zadaniu Konkursowym zostały udostępnione na stronie Organizatora pod adresem 
https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-podlaskie-2-edycja. 

4. Rozwiązanie Zadania Konkursowego może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim, w 
formie:  

1. pisemnej (maks. 2 strony A4 nie licząc spacji, w formacie .doc/.docx/.pdf)  
Do zgłoszenia należy dołączyć mapę prezentowanej trasy w formacie .jpg/.png/.pdf. Uczestnik może 
dołączyć także materiały graficzne (w formacie .jpg/.png/.pdf) lub wideo – ich łączna wielkość nie 
może przekraczać 9 MB. 

5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje się poprzez dostarczenie Organizatorowi na adres 
poczty elektronicznej konkurs@clicktrans.pl, skanu uzupełnionego oraz podpisanego przez Uczestnika 
formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

6. Zadania Konkursowe nadesłane bez prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 
zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2.5 Regulaminu, jak również Zadania Konkursowe osób 
niepełnoletnich nadesłane bez prawidłowo wypełnionej zgody opiekuna prawnego, nie będą 
podlegały ocenie i zostaną usunięte.  

 

 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu 
 

https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-podlaskie-2-edycja


1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła Jury, które dokonają oceny 
kreatywności odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, nadesłanych przez Uczestników Konkursu (dalej 
„Jury”). 

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Organizatora pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-podlaskie-2-edycja. 
3. Na podstawie oceny Zadania Konkursowego dokonanej przez Jury, Organizator przyzna 
laureatowi nagrodę. Nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych (I miejsce), 300 
złotych (II miejsce) i 200 złotych (III miejsce). Należności publicznoprawne od przyznanej nagrody 
pokrywa Organizator. 
4. O wyłonieniu laureatów, Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, na 
adres e-mail wskazany w treści formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2.5 Regulaminu. 
5. W ocenie Zadań Konkursowych, Jury będzie kierować się poniższym kryterium: 

1. zgodność z technicznymi wymaganiami pracy, 
2. kreatywność w realizacji Zadania Konkursowego, 
3. techniczny poziom wykonania pracy, 
4. wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. 

6. Decyzja Jury co do oceny prac nadesłanych w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz przyznania 
nagród jest niezależna, ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata, jeśli żadna ze zgłoszonych prac nie 
spełni wymogów określonych w ust. 2.4 

8. Nagrody zostaną przekazane laureatom na wskazany przez nich rachunek bankowy, w terminie do 
30 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

 

 

4. Własność intelektualna 
 

1. Stosownie do art. 921 Kodeksu cywilnego, Organizator nabywa własność oraz prawa autorskie do 
nagrodzonych Utworów. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, do Utworów następuje bez ograniczenia, co do 
terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:  

1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów - wytwarzania egzemplarzy Utworów 
wszystkimi technikami znanymi w dniu zawarcia Umowy, w tym w szczególności techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – w 
szczególności wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy 
Utworów;  

3. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej, w 
szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 
poprzez wprowadzanie w wersji cyfrowej do pamięci komputera i wykorzystywania oraz 
publikowania w Internecie.  

3. Organizator posiadać będzie względem Uczestnika wyłączne prawo pierwokupu majątkowych 
praw autorskich do Utworów w zakresie pól eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia Umowy, które 
ujawnią się w przyszłości. Uczestnik, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w zdaniu pierwszym 
pozostaje zobowiązanym zbyć na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworów, na 
pierwsze jego żądanie. Niezależnie od powyższego, Organizator posiada względem Uczestnika prawo 
do żądania przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów w zakresie pól eksploatacji 
znanych w chwili zawarcia Umowy, innych niż wymienione w ust. 4.2 powyżej. 
4. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do Utworów oraz przenosi 
na Uczestnika wyłączne prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-podlaskie-2-edycja


Utworów. Wyżej wskazane uprawnienie obejmuje w szczególności zgodę Uczestnika na korzystanie 
oraz na rozporządzanie opracowaniami Utworów. 
5. Uczestnik udziela bezwarunkowej zgody na dokonywanie przez Organizatora, bez ograniczeń, 
zmian w Utworach.  
6. Uczestnik zapewnia że przysługujące mu prawa majątkowe do Utworów nie są w żaden sposób 
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Utwory nie naruszają praw osób trzecich, jak 
również oświadcza, iż zapewni Organizatorowi, iż autor Utworów nie będzie korzystać z autorskich 
praw osobistych do Utworów względem Organizatora oraz jego następców prawnych, na których 
majątkowe prawa do utworu zostaną przeniesione. 
7. W przypadku utrwalenia w ramach przesłanej pracy wizerunku, zezwalam nieodpłatnie na 
rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego na przesłanych pracach konkursowych na 
wszystkich polach eksploatacji wskazanych poniżej. 

 

 

5. Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 
szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszego Regulaminu zostanie uznane 
za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia 
uważa się za oddzielne od niniejszego Regulaminu i nie wpływa na ważność i wykonalność 
wszelkich pozostałych postanowień.  

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu podlegają sądowi właściwemu dla siedziby 
Organizatora. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, wskazanym w ust. 1.2 powyżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU CLICKTRANS SP. Z O.O. 

„Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. podlaskim. II edycja” 

 
Imię i nazwisko uczestnika 
 

 

 

Adres do korespondencji   

Nr telefonu 
 

 

 

Adres e-mail 
 

 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. 

 

................................................................................ 

(miejscowość, data, podpis uczestnika konkursu)* 

* w przypadku uczestników niepełnoletnich, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego 
 


