
Regulamin konkursu „Wygraj pamiątkowy fragment mostu Stefana Grota-Roweckiego” 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Celem konkursu jest przyznanie nagród przygotowanych przez organizatorów. 

2. Organizatorami konkursu są: 

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Oddział w Warszawie z siedzibą przy ul. Mińskiej 25, 03- 

808 Warszawa,   

- m.st. Warszawa, z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa, 

- Metrostav S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała, 

zwani dalej „Organizatorami”. 

3. Nagrodami w konkursie są: pamiątkowe fragmenty mostu im. Stefana – Grota Roweckiego (dalej 

Nagroda Rzeczowa) oraz zaproszenia do zwiedzania realizowanej inwestycji „Kontynuacja 

projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. 

węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska” (dalej Zaproszenie). 

4. Konkurs rozpocznie się dnia 18 września 2014 roku i będzie trwać do wyczerpania nagród 

rzeczowych, nie dłużej jednak niż do dnia 6 maja 2015 roku. 

 

§2. 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

 

1. W konkursie wziąć mogą udział tylko osoby pełnoletnie. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych przez Organizatorów konkursu oraz podmioty z nimi 

współpracujące w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i opublikowania jego 

rozstrzygnięcia.. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz inne osoby bezpośrednio 

zaangażowane w przygotowanie i organizację konkursu. 

 

§ 3. 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. Co tydzień przyznawane będą w drodze losowania trzy Nagrody Rzeczowe.  

2. Osoby spełniające warunki do wzięcia udziału w konkursie, które prześlą prawidłowe odpowiedzi 

na zadane pytanie do godziny 12.00 w środę następującą po publikacji pytania, będą brały udział 

w losowaniu. 

3. Odpowiedzi, które wpłyną po tym terminie nie będą brały udziału w losowaniu. 

4. Odpowiedzi można wysyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: mostgrota@gddkia.gov.pl lub 

za pomocą formularza znajdującego się pod adresem http://www.s8powazkowska-

modlinska.pl/konkurs. 

5. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie w danym tygodniu. W przypadku wysłania 

więcej niż jednego zgłoszenia, pozostałe nie będą brały udziału w losowaniu.  

6. W każdą środę podczas trwania konkursu losowania dokonywać będzie Komisja Konkursowa. 
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7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby - po jednym przedstawicielu każdego z 

Organizatorów konkursu. 

8. Lista laureatów będzie publikowana na stronie kontraktu w zakładce poświęconej konkursowi w 

każdą środę do godz. 20.00. 

9. Odbiór Nagród Rzeczowych będzie następował osobiście we wskazanym miejscu na terenie 

Warszawy.  

10.  Na odebranie Nagrody Rzeczowej laureaci będą mieli 30 dni od daty publikacji rozstrzygnięcia. 

W Wyjątkowych wypadkach Organizatorzy mogą wyrazić zgodę na odbiór nagrody w terminie 

późniejszym.   

11. Losowanie 10 Zaproszeń odbędzie się wśród laureatów Nagród Rzeczowych, po zakończeniu 

wszystkich etapów konkursu, nie później jednak niż w maju 2015 roku.   

12. Lista osób, które wylosowały nagrodę Zaproszenia zostanie opublikowana na stronie internetowej 

konkursu nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem wycieczki. 

13. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie zwiedzania za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania realizowanej inwestycji z 

przyczyn niezależnych od organizatorów.  

15. W przypadku rezygnacji któregoś z laureatów z wycieczki na plac budowy, organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo przyznania zaproszeń kolejnym uczestnikom konkursu wybranym w 

drodze losowania.  

 

§ 4. 

DANE OSOBOWE 

 

1.  Administratorem Danych Osobowych Uczestników są Organizatorzy 

2.  Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych 

Osobowych w celu realizacji Konkursu. 

3.  Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału 

w Konkursie. 

4.  Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. 

 

§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy wpuszczenia na teren budowy lub 

wyproszenia z terenu budowy osób, które nie dostosują się do wymogów związanych z 

zachowaniem bezpieczeństwa wymaganych przez Kierownika Budowy, o których 

poinformuje on przed wejściem na plac budowy. 

2. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za wszelkie 

szkody, w tym szkody na osobie, które mogą powstać w trakcie zwiedzania. 

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie imienia i 

nazwiska uczestnika w przypadku przyznania Nagrody Rzeczowej lub Zaproszenia i zgodą na 

publikacje zdjęć stanowiących relację z pobytu na  terenie realizowanej inwestycji.  

 


