REGULAMIN KONKURSU
„MIASTOMISJA SOLARIS 2022"
Sekcja 1. Organizator. Czas i miejsce konkursu
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin") określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą
„Miastomisja Solaris", zwanego dalej „Konkursem".
2. Konkurs organizowany jest przez spółkę Resort Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy
Senatorskiej 36, 60-326, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS
0000509723; o numerze NIP 7792421300, REGON 302702926 (dalej) „Organizator"), na zlecenie spółki
Solaris Bus & Coach sp. z o.o. z siedzibą w Owińskach (62-005) przy ulicy ul. Obornicka 46 BolechowoOsiedle, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000856560; o numerze NIP
524-00-15-630, REGON 010498995, kapitał zakładowy 160 169 580,00 zł.
3. Organizator może powierzyć wykonanie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu
innemu podmiotowi po akceptacji Fundatora.
4. Fundatorem nagród w Konkursie „Miastomisja SOLARIS" jest Solaris Bus & Coach sp. z o.o. w
Owińskach (62-005) przy ulicy ul. Obornicka 46 Bolechowo-Osiedle, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu pod nr KRS 0000856560, NIP 524-00-15-630 (dalej „Fundator").
5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej
www.miastomisjasolaris.pl (dalej: „Strona Konkursowa")
6. Konkurs trwa w okresie od dnia 04 kwietnia 2022 r. od godziny 15:00 do dnia 22 czerwca 2022 r. do
godziny 15:00 (dalej „Czas trwania Konkursu") zgodnie z poniższym harmonogramem:
6.1. w okresie od dnia 04 kwietnia 2022 r. od godziny 15:00 do dnia 30 maja 2022 r. do godziny
23:59 należy zgłosić udział w Konkursie w sposób opisany w Sekcji 3 Regulaminu;
6.2. do dnia 1 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 Organizator opublikuje na stronie internetowej
www.miastomisjasolaris.pl listę Szkół biorących udział w Konkursie wraz z Danymi, o którym mowa
w Sekcji 3 ust.3.1. Regulaminu;
6.3. w okresie od 1 czerwca 2022 r. (tj. od momentu opublikowania listy Szkół biorących udział w
Konkursie) do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 15:00 odbędzie się głosowanie internautów, za
pośrednictwem strony internetowej www.miastomisjasolaris.pl, na zgłoszone Szkoły celem
wyłonienia 9 Finalistów („Finalistów Konkursu”). Zasady głosowania zostaną określone przez
odrębny regulamin Głosowania w Konkursie, który zostanie zamieszczony na Stronie Konkursowej
do 1 czerwca 2022 r.
6.4. do dnia 15 czerwca 2022r. Fundator zapozna się i dokona wyboru 1 (słownie: jednego)
dodatkowego Finalisty („Finalistów Konkursu"). Ogłoszenie pełnej listy, łącznie 10, Finalistów
Konkursu nastąpi w dniu 15 czerwca 2022 r. do godziny 23.59.

6.5. w okresie od dnia 16 czerwca 2022 r. do dnia 22 czerwca 2022 r. Jury zapozna się i dokona
wyboru 3 (słownie: trzech) zwycięzców („Zwycięzców Konkursu"). Ogłoszenie listy Zwycięzców
Konkursu nastąpi w dniu 22 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.
6.6. W dniu 22 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 Organizator opublikuje na stronie internetowej
www.miastomisjasolaris.pl listę 3 Zwycięzców Konkursu.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Zaakceptowanie Regulaminu, w związku z
uczestnictwem w Konkursie, jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia w nim udziału.
Sekcja 2. Uczestnicy
1. W Konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe położone na terytorium Poznania oraz powiatu
poznańskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy").
2. Konkurs dotyczy uczniów szkół podstawowych klas od 1 do 3.

3. Zgłoszenia Uczestników dokonują osoby uprawnione do ich reprezentacji (dalej: „Osoba Kontaktowa”),
Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginałów dokumentów poświadczających
uprawnienie osoby zgłaszającej do reprezentacji Uczestnika.
4. Uczestnik Konkursu działa przez Osobę Kontaktową wskazaną w Formularzu Zgłoszeniowym.
Sekcja 3. Cel i Zasady Konkursu
1. Celem Konkursu jest wyłonienie 3 (trzech) zwycięskich Szkół (dalej „Zwycięskie Szkoły") spośród Szkół
zgłoszonych do Konkursu i przyznanie im nagród w postaci stworzenia Oddychającego muralu albo Ogrodu
wertykalnego (określonych w Regulaminie jako „Oddychający mural” bądź „Ogród Wertykalny”) na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Podmioty, o których mowa w Sekcji 2 zgłoszone do udziału do Konkursu stają się jego Uczestnikami
poprzez wzięcie udziału w Konkursie na poniższych zasadach.
3. Aby wziąć udział w Konkursie (dalej „Zgłoszenie"), należy w terminie od dnia 4 kwietnia 2022 r. od
godziny 15:00 do dnia 30 maja 2022 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem strony internetowej
www.miastomisjasolaris.pl prawidłowo wypełnić i wysłać Formularz Zgłoszeniowy (dalej „Formularz
Zgłoszeniowy"). Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
3.1. dane wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym oraz Dane Szkoły (w szczególności jej adres)
(dalej: „Dane”);
3.2. wybór nagrody: Ogród wertykalny albo Oddychający mural (poprzez zaznaczenie
odpowiedniego przycisku wyboru tzw. „checkbox"
3.3. link do filmu (maksymalnie 3 minuty) lub prezentacji (maksymalnie 30 slajdów) będącej
odpowiedzią na zadanie konkursowe (dalej „Praca Konkursowa”) zamieszczony na serwerze do
przesyłania plików udostępnionym na Stronie Konkursowej – do pobrania przez Organizatora
3.4. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptację,
zawierające ponadto zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych Regulaminem i
zobowiązanie do jego przestrzegania (poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru tzw.
„checkbox”
3.5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie,
(zgodnie z zapisami Sekcji 7 Regulaminu)

3.6. oświadczenie, że zgłaszającemu przysługują wszelkie prawa autorskie do przesłanego filmu
lub prezentacji i udzielenie Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z filmu
lub prezentacji zgodnie z warunkami określonymi w Formularzu Zgłoszeniowym (poprzez
zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru tzw. „checkbox" potwierdzenie, że Szkoła zgłoszona
do Konkursu, na terenie której może zostać zrealizowana nagroda w postaci Oddychającego
muralu albo Ogrodu wertykalnego (dalej „Szkoła”) spełnia wszystkie wymogi prawne i faktyczne dla
stworzenia na jej terenie Oddychającego muralu albo Ogrodu wertykalnego, a ponadto zgłoszona
Szkoła nie jest obciążona żadnymi roszczeniami osób trzecich, a także że Szkoła nie leży w strefie
uzgodnień konserwatorskich.
3.7. oświadczenie, że Uczestnik posiada prawo dysponowania gruntem (ma zgodę lub uzyska
zgodę na dysponowanie gruntem) wskazanej Szkoły na potrzeby stworzenia Oddychającego
muralu albo Ogrodu wertykalnego (poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru tzw.
„checkbox".
4. oświadczenie, że Szkoła nie jest przedmiotem żadnego postępowania cywilnego, administracyjnego,
oraz że w stosunku do danej Szkoły nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, czy też sporne o
stwierdzenie prawo własności, o nadto, że nie jest obciążona żadnymi roszczeniami osób trzecich, (poprzez
zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru tzw.checkbox Organizator dokona weryfikacji poprawności
przesłanego Formularza Zgłoszeniowego pod względem formalnym w terminie 4 dni od daty jego
przesłania, a w razie braków wezwie Uczestnika do ich usunięcia lub poprawienia, pod rygorem odmowy
przyjęcia Zgłoszenia w Konkursie. Wezwanie nastąpi w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany w
Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail. Braki formalne powinny zostać usunięte najpóźniej w dniu 30
maja 2022 r. do godz. 23:59.
5. W przypadku prawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego Zgłoszenie zostanie opublikowane
na Stronie Konkursowej.
6. Praca Konkursowa zgłoszona przez Uczestnika powinna spełniać następujące wymogi:
6.1 zostać zamieszczona na serwerze dedykowanym do przesyłania plików na Stronie
Konkursowej, a link do pobrania Pracy Konkursowej przez Organizatora musi zostać umieszczony
w Formularzu Zgłoszeniowym, w sposób umożliwiający zapoznanie się z Pracą Konkursową
osobie dysponującej tym linkiem;
6.2 Praca Konkursowa nie może być dłuższa niż 3 minuty w wersji video lub nie dłuższa niż 30
slajdów w wersji prezentacji;
6.3 Praca Konkursowa stanowić może plik video zapisany w
formacie .mov, .mp4, .wmv,.mpeg4, .ovi, lub prezentację zapisaną w formacie .ppt, .pptx, .pps, oba
formaty o maksymalnej wielkości 500 MB.
6.4. Praca Konkursowa powinna przedstawiać odpowiedź uczniów klas 1-3 szkód podstawowych.
6.5. Uczestnicy, którzy decydują się, że ich Praca Konkursowa będzie zawierała muzykę, są
zobowiązani posiadać prawa do wykorzystania wybranego utworu muzycznego.
7. Praca Konkursowa powinna być odpowiedzią na Zadanie Konkursowe: „Twoje miasto potrzebuje
pomocy! W powietrzu jest coraz więcej spalin, po drogach kursuje mnóstwo samochodów, ulice są każdego
dnia bardziej zakorkowane, Zieleń zastępowana jest betonem. Jedynym ratunkiem mogą okazać się
bohaterskie autobusy… Dlatego czeka Cię MiastoMisja – pomóż uratować swoje miasto i spraw, by było
bardziej eko! Zmontuj ekipę, która pomoże Ci wykonać MiastoMisję. Razem z ekipą stwórz projekt

hipernowoczesnego autobusu, który pomoże w walce o ekologiczne miasto! Jego wygląd, cechy i sposób
poruszania się zależą w zupełności od Ciebie i Twojej ekipy. Może Wasz autobus to w połowie robot? Albo
jest napędzany wodą ? Może umie latać i zasadzać nowe sadzonki drzew? Droga wolna! Ogranicza Was
tylko wyobraźnia. I pamiętaj – celem MiastoMisji jest stworzenie lepszych warunków do życia dla
wszystkich mieszkańców. Podejmujesz wyzwanie? Prześlij zadanie wykonane w grupie w formie wideo (do
3 minut) lub prezentacji (do 30 slajdów). Na najbardziej kreatywne projekty czekają fantastyczne nagrody!”
8. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu muszą być pracami samodzielnymi Uczestnika (nie mogą
stanowić cudzych utworów, jak również opracowania cudzych utworów), Uczestnik powinien posiadać
wszelkie zgody i oświadczenia, wymagane przepisami prawa, na wykorzystanie Pracy Konkursowej na cele
Konkursu, w tym zgodę osób, których wizerunek utrwalono w Pracy Konkursowej na wykorzystanie tych
wizerunków w celu udziału w Konkursie.
9. Organizator jest uprawniony do pominięcia Prac Konkursowych, które zdaniem Organizatora: 9.1 nie
spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie (lub warunków określonych w niniejszym
Regulaminie nie spełnia osoba, która Pracę Konkursową umieściła na Stronie Konkursowej w imieniu
Uczestnika);
9.1 naruszają prawo lub dobre obyczaje;
9.2 naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich;
9.3 zawierają wizerunek osoby bez zgody tej osoby;
9.4 są w jakości uniemożliwiającej zapoznanie się z Pracą Konkursową (przykładowo –
nieczytelne, w złej jakości video).
10. Każdy Uczestnik może dokonać do trzech Zgłoszeń – przez trzy różne drużyny uczniowskie (w których
w skład wchodzi max. 10 osób), gdzie każda występować będzie pod unikalną nazwą.
11. Poprzez Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że:
11.1 akceptuje Regulamin;
11.2 wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundatora swoich danych osobowych na zasadach
określonych w Sekcji 7 Regulaminu;
11.3 wyraża zgodę na wykorzystanie dla celów udziału w Konkursie, wykonanej przez siebie Pracy
Konkursowej oraz ewentualnego wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej zgodnie z zapisami
Sekcji 3 ust. 7 Regulaminu.
11.4 udziela Organizatorowi i Fundatorowi bez dodatkowych opłat, niewyłącznej licencji, z prawem
do udzielania dalszej licencji, na korzystanie ze zgłoszonej Pracy Konkursowej (w tym zawartego w
nim autorskiego wykonania) bez ograniczeń terytorialnych, na okres do dnia 12.02.2030 r., w
celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Miastomisja Solaris 2022" oraz celach
marketingowych i promocyjnych Organizatora lub Fundatora, poprzez: 11.4.1 utrwalenie przy
wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w
szczególności utrwalenie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, analogową,
cyfrową i optyczną (bez ograniczeń ilościowych),
11.4.2 zwielokrotnienie (bez ograniczeń ilościowych) wszelkimi znanymi technikami, w
szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową i
optyczną,

11.4.3 wprowadzenie do pomięci komputera, dokonywanie cyfrowej obróbki filmu, umieszczanie i
wykorzystywanie w Internecie, w szczególności w ramach publikacji online,
11.4.4 wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, używanie, przekazywanie i przechowywanie
Pracy Konkursowej (również gdy w tym celu niezbędne jest jej zwielokrotnienie),
11.4.5 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których
utrwalono Pracę Konkursową,
11.4.6 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, o także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także za pomocą połączeń
internetowych oraz połączeń opartych na technologiach telefonii komórkowej, jak również
transmisji wideo lub audio, poprzez telefon stacjonarny lub bezprzewodowo,
11.4.7 adoptowanie całości lub części Pracy Konkursowej przez nadanie im różnego rodzaju form
oraz utrwalania, powielania, korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną Pracą Konkursową lub jej
częścią,
11.4.8 modyfikowanie, dokonywanie wszelkich zmian, adaptacji, uzupełnień, wykorzystywanie
dowolnej części Pracy konkursowej w innych opracowaniach, wykonywanie opracowań i
zezwalania na ich wykonywanie osobom trzecim,
11.4.9 wykorzystywanie Pracy Konkursowej (w całości lub w wybranej części) w działaniach
marketingowych Organizatora lub Fundatora, w tym do promocji i dozwolonej reklamy produktów
Organizatora lub Fundatora, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach
publikowanych dla celów promocyjnych Organizatora lub Fundatora.
12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich,
praw własności intelektualnej, dóbr osobistych lub danych osobowych osób trzecich w związku z
udostępnieniem Prac Konkursowych w Konkursie.
13. W Konkursie nie mogą brać udziału zgłoszenia przesłane przez Uczestników za pośrednictwem Strony
Konkursowej przed rozpoczęciem Konkursu ani po zakończeniu okresu, do którego Zgłoszenie powinno
zostać przesiane zgodnie z Regulaminem.
Sekcja 4. Warsztaty dla dzieci.
1. Organizator i Fundator Konkursu, mając na celu popularyzację zagadnień związanych z bezemisyjnym
transportem publicznym, przeprowadzą w 15 pierwszych, prawidłowo zgłoszonych Szkołach 45-minutowy
warsztat edukacyjny dla maksymalnie 30 dzieci (dalej „Warsztaty”). Celem warsztatów będzie pokazanie
korzyści płynących z korzystania z transportu publicznego, w tym pojazdów bezemisyjnych.
Sekcja 5. Nagrody. wyłonienie Zwycięzców i przyznanie Nagrody.
1. Nagrodą w Konkursie jest stworzenie przez wykonawcę wskazanego przez Resort Marketing Sp. z o.o. w
Zwycięskiej Szkole Oddychającego muralu albo Ogrodu wertykalnego według projektu przygotowanego
przez Resort Marketing Sp. z o.o. (lub przez podmiot przez nią wskazany), inspirowanego Zwycięską Pracą
Konkursową Uczestnika pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika będącego Zwycięzcą Konkursu
warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie i w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
niezbędnych do stworzenia Oddychającego muralu lub Ogrodu wertykalnego oraz warunków technicznych
umożliwiających stworzenie w Szkole Oddychającego muralu lub Ogrodu wertykalnego (dalej „Nagroda").

2. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Zwycięzców Konkursu zamienione na inne nagrody, bądź
środki pieniężne, ani też nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę Konkursu na rzecz innych
Uczestników lub podmiotów trzecich.
3. Oddychający mural lub Ogród wertykalny zostaną stworzone przez wykonawcę wskazanego przez
Resort Marketing sp. z o. o. w terminach uzgodnionych indywidualnie z każdym Zwycięzcą Konkursu (nie
później niż do dnia 30 września 2022 r., z zastrzeżeniem wskazanym w Sekcji 5 ust. 21, w oparciu o
porozumienie, dotyczące stworzenia Oddychającego muralu lub Ogrodu wertykalnego, zawarte pomiędzy
Fundatorem, reprezentowanym przez Organizatora a Zwycięzcą Konkursu.)
4. Oddychający mural będzie miał wielkość nie większą niż 40 m2. Ogród wertykalny będzie miał wielkość
nie większą niż 6 m2.
5. Oddychający mural lub Ogród wertykalny z dniem przekazania Zwycięzcy Konkursu stanie się
własnością Zwycięzcy Konkursu.
6. Przekazanie Oddychającego muralu lub Ogrodu wertykalnego na rzecz Zwycięzcy Konkursu może
zostać dokonane bezpośrednio przez Organizatora Konkursu lub przez inny podmiot upoważniony przez
Organizatora. Wyłączną odpowiedzialność za realizację Nagród, ponosi Organizator.
7. Spośród Uczestników, biorących udział w Konkursu, Jury składające się z 4 osób (wskazanych przez
Organizatora i/lub Fundatora) wyłoni 3 Zwycięzców Konkursu (dalej „Zwycięzcy"). Przy wyborze Zwycięzcy,
Jury bierze pod uwagę w szczególności kryteria artystyczne (m.in. fabuła, kreatywność, zaangażowanie,
innowacyjność i oryginalność Pracy Konkursowej), a także kryteria techniczne (m. in. montaż, efekty
wizualne, kompozycja ogólna, a także udźwiękowienie, o ile występuje w danej Pracy Konkursowej).
8. Niezależnie od liczby przesłanych Zgłoszeń, Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
9. Lista Zwycięzców Konkursu, biorących udział w Konkursie, zostanie opublikowana na Stronie
Konkursowej w dniu 22 czerwca 2022 r. do godz. 15:00. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o
wygranej w Konkursie w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w
Zgłoszeniu.
10. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej Szkół takiej samej liczby głosów, co powodowałoby
zwiększenie liczby Finalistów powyżej 9 Uczestników, o tym, która Szkoła uzyska wyższą lokatę i zostanie
Finalistą Konkursu, decyduje głos Organizatora.
11. Ogłoszenie listy 3 Zwycięzców Konkursu, spośród Finalistów, którzy brali udział w Konkursie, nastąpi w
dniu 22 czerwca 2022 r. o godzinie 15.00 za pośrednictwem Strony Konkursowej. Zwycięzcy Konkursu
zostaną również powiadomieni owygranej w Konkursie, w ten sposób, że Organizator prześle wiadomość email na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail.
12. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany
wskazać Organizatorowi dokładne miejsce, w którym ma powstać Oddychający mural albo Ogród
wertykalny.
13. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do przygotowania terenu pod stworzenie Oddychającego muralu
lub Ogrodu wertykalnego (w szczególności usunąć wszelkie elementy, które mogłyby uniemożliwiać lub
utrudniać realizację nagród), zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Organizatora i/lub Fundatora, lub
podmiot przez nich upoważniony.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, nieprecyzyjnych
lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród.

Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody, jeśli już po
ogłoszeniu wyników Konkursu okaże się, iż Zwycięzca Konkursu nie spełnił warunków wskazanych w
niniejszym Regulaminie lub podał w Formularzu Zgłoszeniowym informacje lub złożył oświadczenia
niezgodne z rzeczywistością, bądź też Zwycięska Szkoła nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym
Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa niezbędnych do realizacji nagrody lub
warunków technicznych umożliwiających realizację nagrody w szkole.
15. Organizator zastrzega sobie nadto możliwość wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, w
przypadku:
15.1 naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu;
15.2 naruszenia przepisów prawa;
15.3 powzięcia informacji o naruszeniu praw autorskich lub praw do wizerunku osób trzecich;
15.4 podania w Formularzu Zgłoszeniowym informacji niezgodnych z rzeczywistością lub złożenia
przez Uczestnika oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością bądź nie zgłoszenia przez Uczestnika
zmiany danych.
16. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu czyni jego Zgłoszenie udziału w Konkursie bezskutecznym i
uniemożliwia mu wzięcie udziału w Konkursie (w tym otrzymania Nagrody).
17. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody,
Uczestnik/Zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi lub Fundatorowi wszelkich
kosztów poniesionych przez Organizatora lub Fundatora w związku z wykluczeniem z Konkursu, a w
przypadku Zwycięzcy Konkursu także z odebraniem Nagrody, a w szczególności zwrotu wartości
otrzymanej Nagrody, w sytuacji, gdy realizację nagrody już wykonano lub rozpoczęto. Ponadto, w
przypadku odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody, Zwycięzcy Konkursu nie przysługują wobec
Organizatora, Fundatora oraz pozostałych podmiotów, przy pomocy których wykonują one swoje obowiązki
wynikające z niniejszego Konkursu, żadne roszczenia związane z odebraniem Nagrody.
18. Pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika będącego Zwycięzcą Konkursu warunków wskazanych w
niniejszym Regulaminie, Fundator do dnia 30 września 2022 r. ufunduje Nagrodę w Konkursie. W
przypadku opóźnień spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie Zwycięzcy Konkursu lub po
stronie innych osób, za które Fundator nie odpowiada, termin ufundowania Nagrody w Konkursie przez
Fundatora może ulec odpowiedniemu wydłużeniu.
SEKCJA 6. Obowiązki Zwycięzcy po zakończeniu Konkursu
1.

Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do umożliwienia udziału w ewentualnym uroczystym
przekazaniu Nagrody reprezentanta Fundatora i/lub Organizatora.

2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dbania o czystość, estetykę i wygląd Oddychającego muralu
albo Ogrodu wertykalnego po ich zrealizowaniu i oddaniu, o także do konserwacji zgodnie z dostarczoną
instrukcją użytkowania i konserwacji oraz utrzymywania go we właściwym stanie technicznym zgodnie z
wymogami prawa.
3. Koszty wykonania obowiązków wskazanych w pkt 1-2 powyżej ponosi Zwycięzca Konkursu.
SEKCJA 7. Zasady przetwarzania danych osobowych.

1 Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rody (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE <ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. D (dalej „RODO") oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu
umożliwienia stosowania RODO.
2. Administratorem danych osobowych - w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO tj. danych osobowych
udostępnionych przez Osoby Reprezentujące i Osoby Kontaktowe oraz osoby głosujące w Konkursie
(internautów), jest Fundator, tj. Solaris Bus & Coach sp. z o.o. w Owińskach (62-005) przy ulicy ul.
Obornicka 46 Bolechowo-Osiedle W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:
a. w przypadku Osób Reprezentujących i Kontaktowych:
• imię i nazwisko,
• telefon służbowy
• adres e-mail służbowy
b. w przypadku osób głosujących w Konkursie (internautów):
• imię i nazwisko
• adres e- mail
3. Dane osobowe będą przetwarzane, w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody, archiwizacji
danych osobowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Dane osobowe Osób Reprezentujących i Osób Kontaktowych będą przetwarzane wyłącznie na
podstawie zgody osoby udostępniającej swoje dane osobowe (art. 6 ust. l ppkt. a RODO). Zgoda może być
wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Osobom Reprezentującym i Osobom Kontaktowym przysługuje w przypadkach prawem przewidzianych,
prawo do: 5.1 dostępu do treści swoich danych osobowych,
5.2 sprostowania danych osobowych,
5.3 usunięcia danych osobowych,
5.4 ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.5 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
5.6 przenoszenia danych osobowych.
6. Dane osobowe Osób Reprezentujących i Osób Kontaktowych nie będą przekazywane do państw
trzecich oraz organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania podanych przez Państwa
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Fundator może je przekazać,
zapewniając odpowiedni stopień ich ochrony lub odpowiednie zabezpieczenia. W takiej sytuacji Fundator
umożliwia uzyskanie kopii danych przekazywanych do państw trzecich.
7. W trakcie przetwarzania danych osobowych Osób Reprezentujących i Osób Kontaktowych nie będzie
dochodzić, na podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
lub do profilowania.

8. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania Fundator jako administrator danych zapewni bezpieczeństwo danych osobowych (stosując
środki organizacyjne i techniczne mające na celu należyte zabezpieczenie danych osobowych,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii udostępnionych danych, w szczególności zobowiązuje się
zabezpieczyć dane przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym lub dostępem do nich osób
nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem aktualnie
obowiązujących przepisów prawo w zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianą, utratą,
uszkodzeniem) m.in. poprzez zapewnienie w stosownym przypadku:
a. pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych,
b. zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów
i usług przetwarzania,
c. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,
d. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
9. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „checkbox" umieszczonego w zgłoszeniu do
Konkursu na stronie internetowej www.miastomisjasolaris.pl) i wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego
przez Osobę Kontaktową, osoba udostępniająca swoje dane osobowe oświadcza, że wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Fundatora i odbiorców danych, o których mowo w Sekcji 7 ust. 12 Regulaminu, swoich
danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO.
10. Dane osobowe Osób Kontaktowych mogą być przetwarzane dla celów innych niż związanych z
Konkursem np. w celach marketingowych drogą elektroniczną tylko w przypadku, gdy osoba
udostępniająca dane osobowe złożyła odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie
przez Fundatora (poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru tzw. „checkbox" na stronie
internetowej www.miastomisjasolaris.pl na warunkach określonych w przepisach RODO oraz polskich
przepisach przyjętych w celu umożliwienia stosowania RODO.
11. Osoby Reprezentujące i Osoby Kontaktowe oświadczają, że w przypadku przekazania w Formularzu
Zgłoszeniowym danych osobowych osób trzecich, poinformowały te osoby o przekazaniu danych,
pozyskały od tych osób wymagane zgody, w tym zgodę na wykorzystanie przez Fundatora i Organizatora
wizerunku, o którym mowo w Sekcji 3 ust. 7 Regulaminu. Fundator zastrzega sobie prawo do zażądania
przedłożenia przez Osoby Reprezentujące lub Osoby Kontaktowe dowodów, na realizację obowiązku
informacyjnego o przekazaniu ich danych Fundatorowi oraz zgód na wykorzystanie wizerunku przez
Organizatora i Fundatora. Przedłożenie tych dowodów powinno nastąpić w formie pisemnej lub
elektronicznej w terminie wyznaczonym przez Fundatora.
12. Dane osobowe Osób Kontaktowych będą przekazywane do następujących odbiorców danych
osobowych:
• Resort Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Senatorskiej 36, 60-326 Poznań jako
Organizatora, w celu organizacji Konkursu, prowadzenia strony internetowej Konkursu, przygotowania
mechanizmu głosowania;
• oraz do uprawnionych podwykonawców w/w związanych z w/w stosowną umową
13. Podanie danych osobowych przez Osoby Kontaktowe jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie lub odebranie nagrody przez Uczestnika.

14. Osoby Kontaktowe obowiązane są do informowania Fundatora o każdej zmianie w zakresie swoich
danych osobowych udostępnionych Fundatorowi.
15. Dane osobowe Osób Reprezentujących i Kontaktowych będą przetwarzane przez czas niezbędny do
realizacji Konkursu, o następnie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem przypadku dochodzenia
ewentualnych roszczeń. Wówczas dane osobowe Osób Reprezentujących i Osób Kontaktowych będą
przetwarzane przez Fundatora, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Fundatorowi.
16. Fundator jako administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: dane.osobowe@solarisbus.com
17. W przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania Państwo danych osobowych prosimy o
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dane.osobowe@solarisbus.com
18. Osoba Reprezentująca i Kontaktowa ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących
narusza przepisy RODO lub polskie regulacje przyjęte w celu umożliwienia stosowania RODO.
19. Zasady dotyczące głosowania oraz zasady i obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych
osobowych osób głosujących w Konkursie internautów będą uregulowane w odrębnym Regulaminie
Głosowania Konkursu Miastomisja Solaris, o którym mowo w Sekcji 1 ust. 6.3. Regulaminu.
20.
SEKCJA 8. Wyłączenie odpowiedzialności i postanowienia końcowe.
1. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po
upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej.
O zmianie Regulaminu Organizator zawiadomi Uczestników Konkursu, przesyłając odpowiednią informację
na adres e-mail Uczestnika Konkursu. W razie, gdy Uczestnik Konkursu nie akceptuje nowej treści
Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora przed wejściem Regulaminu w życie.
Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wykluczenia Uczestnika Konkursu z
Konkursu. Nie powiadomienie Organizatora przez Uczestnika Konkursu przed wejściem w życie
Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.
2. Z chwilą Zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne
naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały
zawarte w Zgłoszeniu i/lub Pracy Konkursowej. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich,
Uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną
odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.
3. Organizator, Fundator ani podmioty, przy pomocy których wykonują oni Konkurs, nie ponoszą
odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i oświadczeń nie zgodnych z rzeczywistością, za
wady lub braki Zgłoszenia, za naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich, jak również za problemy
techniczne Uczestnika związane z niemożnością przystąpienia i uczestnictwo w Konkursie.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Internetu na Stronie Konkursowej pod adresem
www.miastomisjasolaris.pl.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na następujący adres Organizatora: ul.
Senatorska 36, 60 – 326 Poznań lub elektronicznie poprzez email: konkurs@miastomisjasolaris.pl w
terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora

w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej lub elektronicznej reklamacji. O decyzji reklamujący zostanie
poinformowany listem poleconym lub za pośrednictwem poczty email. Pisemna lub elektroniczna
reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.
6. Konkurs podlega prawu polskiemu.
Niniejszy konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o groch hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j.
z dnia 2020.11.26). Uczestnictwo w niniejszym Konkursie nie jest uzależnione od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź
usługi, a wygrana w Konkursie nie zależy wyłącznie od przypadku.

