Regulamin konkursu dla posiadaczy biletów okresowych na rodki
transportu publicznego
Cel
1. Celem konkursu jest promocja transportu publicznego, jako zrównowa onego sposobu
przemieszczania si , przyczyniaj cego si do poprawy jako ci ycia w mie cie poprzez
redukcj ruchu samochodowego i zwi zanych z nim uci liwo ci.

Opis za
2. Organizatorem konkursu jest Zarz d Dróg i Zieleni w Gdyni.
3. W konkursie mog wzi udzia mieszka cy Gdyni posiadaj cy wa ne imienne bilety
okresowe na rodki transportu publicznego na terenie Gdyni (SKM lub/i ZKM w Gdyni)
w danym miesi cu trwania konkursu, dalej zwane biletami.
4. Osoby ma oletnie mog
prawnych.

bra udzia w konkursie za zgod

rodziców lub opiekunów

5. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie lub wykonaniu zadania tematycznie
zwi zanego z transportem publicznym w Gdyni.
6. Konkurs przeprowadzany b dzie w ka dym miesi cu w okresie: stycze – grudzie 2013
roku.
7. Zadanie lub pytanie konkursowe zostanie og oszone na stronie internetowej Zarz du Dróg
i Zieleni w Gdyni pierwszego dnia roboczego ka dego miesi ca.

Zg oszenie konkursowe
8. Odpowiedzi na zadanie lub pytanie konkursowe nale y przesy
drog elektroniczn
poprzez
formularz
zg oszeniowy
zamieszczony
na
stronie
internetowej
www.konkurs.zdiz.pl do 20 dnia ka dego miesi ca.
9. Uczestnik konkursu jest zobowi zany wprowadzi do formularza zg oszeniowego:
imi i nazwisko,
dane kontaktowe (miasto zamieszkania, adres mailowy),

skan lub zdj cie wa nego w danym miesi cu biletu
jednoprzejazdowego/ czasowego/ okresowego SKM/ZKM/MZKZG

jednorazowego/

lub
potwierdzenie zakupu biletu (np. paragon, potwierdzenie realizacji zamówienia) wraz
z numerem karty miejskiej,
w przypadku osoby ma oletniej, zgod obojga rodziców lub jednego z rodziców, u
którego osoba ma oletnia przebywa, albo prawnych opiekunów na udzia w konkursie.
10. W konkursie nie mog uczestniczy pracownicy Zarz du Dróg i Zieleni w Gdyni oraz
Zarz du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Wy onienie laureatów i nagrody
11. Do wy onienia laureatów zostanie powo ana trzyosobowa komisja konkursowa
zatwierdzona przez Dyrektora Zarz du Dróg i Zieleni w Gdyni.
12. W ka dym miesi cu zostanie wybranych trzech laureatów konkursu, którzy otrzymaj
nast puj ce nagrody - niespodzianki:
I miejsce - nagroda rzeczowa o równowarto ci 150 z oraz nagroda pieni na w wysoko ci
17 z , w celu uregulowania przez Organizatora podatku dochodowego od nagrody,
II miejsce - nagroda rzeczowa o równowarto ci 100 z oraz nagroda pieni na w
wysoko ci 11 z , w celu uregulowania przez Organizatora podatku dochodowego od
nagrody,
III miejsce - nagroda rzeczowa o równowarto ci 50 z oraz nagroda pieni na w wysoko ci
6 z , w celu uregulowania przez Organizatora podatku dochodowego od nagrody.
13. Warunkiem odebrania przyznanej nagrody jest podanie danych niezb dnych do
rozliczenia podatku dochodowego.
14. W celu uregulowania przez Organizatora podatku dochodowego od nagrody rzeczowej,
laureat zobowi zany jest do podania danych niezb dnych do rozliczenia podatku
dochodowego: nazwisko, imi , data urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania
(gmina/dzielnica, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowo ), Urz d
Skarbowy, do którego przynale y laureat.
15. Je eli dwóch lub wi cej uczestników konkursu zajmie miejsce I, II lub III ex aequo,
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podzia u nagród.
16. Wynik konkursu zostanie og oszony na stronie internetowej Zarz du Dróg i Zieleni
w Gdyni www.zdiz.gdynia.pl do 30 dnia ka dego miesi ca.

Odbiór nagrody
17. Nagrod nale y odebra osobi cie w Zarz dzie Dróg i Zieleni w Gdyni, Referacie Projektów
Unijnych i Zarz dzania Mobilno ci , przy ul. Bia ostockiej 3 (pokój 114), w godzinach 7:30
– 15:30.
18. Nagrod nale y odebra w terminie do dwóch tygodni po og oszeniu wyników na stronie
internetowej Zarz du Dróg i Zieleni w Gdyni.
19. Przy odbiorze nagrody nale y przedstawi orygina biletu lub kart miejsk wraz
z paragonem potwierdzaj cym zakup biletu (obowi zuj cych w miesi cu przyst pienia
do konkursu).

Inne
20. Prawa maj tkowe autorskie nagrodzonych prac przechodz na Gmin Miasta Gdyni.
21. Koordynator konkursu: pani Katarzyna Sierpi ska, tel.: 58 764 40 09, e-mail:
k.sierpinska@zdiz.gdynia.pl.

ANEKS DO REGULAMINU
Komisja konkursowa podj a decyzj o umo liwieniu udzia u w konkursie osobom posiadaj cym
bilet na przejazdy transportem publicznym:
Jednorazowy/ jednoprzejazdowy,
czasowy,
okresowy.

