Regulamin konkursu „ Wygraj pamiątkowy fragment mostu Stefana Grota-Roweckiego”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem konkursu jest przyznanie nagród – przygotowanych przez organizatorów pamiątkowych
fragmentów Mostu Stefana – Grota Roweckiego zwanych dalej Nagrodą Rzeczową
oraz
zaproszeń do zwiedzenia realizowanej inwestycji.
2. Organizatorami konkursu są Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych O/Warszawa z siedzibą przy ul.
Mińskiej 25, 03- 8080 Warszawa, jest m.st. Warszawa, z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w
Warszawie (00-950), oraz Metrostav Polska zwani dalej „Organizatorami”.
3. Nagrodami w konkursie są pamiątkowe fragmenty Mostu im. Stefana – Grota Roweckiego oraz
zaproszenia do zwiedzania realizowanej inwestycji „Kontynuacja projektowania i przebudowa
drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska – węzeł
Modlińska”.
4. Konkurs rozpocznie się 16 kwietnia 2015 roku i będzie trwać do wyczerpania nagród rzeczowych,
nie dłużej jednak niż do 14 maja 2015 roku.
5. Ogłoszenie laureatów nastąpi 15 maja 2015 roku.
§2.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie wziąć mogą udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu
3. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatorów konkursu oraz podmioty z nimi współpracujące w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu
4. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatorów oraz inne osoby
bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i organizację konkursu.

§ 3.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Przez dwa tygodnie w okresie od 16 kwietnia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku chętni do
wzięcia udziału w konkursie będą nadsyłać zdjęcia Mostu Grota.
2. W konkursie brać będą tylko zdjęcia historyczne zrobione przed sierpniem 2013 roku.
3. Do 1
maja 2015 roku wybranych 20 zdjęć zostanie umieszczonych na stronie
http://www.s8powazkowska-modlinska.pl.
4. Wybory 20 zdjęć spośród wszystkich nadesłanych dokona Komisja Konkursowa w skład której
wchodzą trzy osoby - po jednym przedstawicielu każdego ze współorganizatorów konkursu.
5. Warunkiem opublikowania zdjęcia w Konkursie jest przysłanie wraz ze zdjęciem oświadczenia o
dysponowaniu prawami autorskimi osobistymi i majątkowymi do przesyłanego zdjęcia.
6. Nadesłane zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz datą (orientacyjną)
jego wykonania.

7. W okresie od 1 maja 2015 roku do 14 maja 2015 roku internauci będą mogli głosować na
umieszczone zdjęcia.
8. Jedna osoba może zagłosować tylko raz na jedno zdjęcie z jednego adresu mailowego. W
przypadku wysłania więcej niż jednej odpowiedzi uznana zostanie tylko odpowiedź nadesłana
jako pierwsza.
9. Konkurs kończy się 14 maja 2015 roku.
10. Nagrodzonych zostanie 5 autorów zdjęć, którzy w głosowaniu otrzymają największą liczbę
głosów.
11. Spośród pięciu nagrodzonych osób których zdjęcia otrzymają największa liczbę głosów zostanie
wylosowana jedna, która otrzyma zaproszenie do zwiedzenia realizowanej inwestycji.
12. Spośród osób głosujących na nadesłane zdjęcia zostanie wylosowana jedna, która otrzyma
nagrodę rzeczową w postaci pamiątkowego fragmentu Mostu Grota oraz zaproszenie do
zwiedzenia realizowanej inwestycji.
13. Spośród pozostałych osób, które nadesłały do udziału w konkursie zdjęcia spełniające wymagania
zostanie wylosowana jedna. Która otrzyma zaproszenie do zwiedzenia realizowanej inwestycji.
14. Odbiór Nagród Rzeczowych będzie następował osobiście we wskazanym miejscu na terenie
Warszawy.
15. Na odebranie Nagrody Rzeczowej laureaci mają 30 dni chyba, że Organizatorzy zgodzą się na a
odebranie nagrody w innym terminie.
16. Lista osób, które wylosowały nagrodę w postaci zwiedzania realizowanej inwestycji zostanie
opublikowana na stronie internetowej konkursu nie później niż na 30 dni przed planowanym
terminem wycieczki.
17. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie zwiedzania pocztą elektroniczną.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania realizowanej inwestycji z
przyczyn niezależnych od organizatorów.
19. 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.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na teren budowy lub wyproszenia z niego
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 jednoznaczne 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.

