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Regulamin konkursu 
na malaturę lokomotywy TRAXX dla Kolei Mazowieckich 

 
§ 1 

Postanowienia wstępne 
 

1) Organizatorem konkursu jest Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 1, 03-802 Warszawa, wpisana do rejestru przedsię-
biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000222735, REGON: 015876404, NIP: 113-25-20-369, kapitał zakładowy: 
297 379 000,00 zł (dalej ORGANIZATOR).  

2) Fundatorem Nagrody w konkursie na malaturę lokomotywy TRAXX dla Kolei Mazo-
wieckich., zwany dalej FUNDATOREM, jest Bombardier Transportation GmbH. 

 
§ 2 

Uczestnicy konkursu 
 

Uczestnicy na malaturę lokomotywy TRAXX dla Kolei Mazowieckich mogą rekrutować się 
wyłącznie spośród osób obywatelstwa polskiego będących uczniami, studentami lub absol-
wentami szkół i uczelni plastycznych i artystyczno-technicznych. 

  
§ 3 

Przedmiot konkursu  
 

Przedmiotem konkursu jest wybranie, w drodze głosowania Członków Kapituły konkursowej, 
i nagrodzenie osoby lub osób, która zaproponuje/-ują najlepszy projekt malatury lokomotywy 
TRAXX, wyprodukowanej przez firmę Bombardier Transportation GmbH dla Kolei Mazo-
wieckich. 

§ 4 
Cele konkursu 

 
Celem konkursu jest wybranie od 1 do 11 najlepszych projektów graficznych przedstawiają-
cych nową malaturę dla lokomotywy TRAXX, wyprodukowanej przez firmę Bombardier 
Transportation GmbH dla Kolei Mazowieckich 
 

§ 5 
Czas trwania i zasięg konkursu  

 
1) Konkurs będzie trwał od 24 czerwca do 12 lipca 2010 roku. 
2) Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej.   

 
 

§ 6 
Warunki uczestnictwa  

 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 
1) Stworzenie projektu malatury lokomotywy TRAXX, wyprodukowanej przez firmę Bom-

bardier Transportation GmbH dla Kolei Mazowieckich zgodnej z warunkami projektu 
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konkursowego stanowiącymi zał. Nr 1 niniejszego regulaminu, wykorzystując grafikę 
wektorową  stanowiącą zał. Nr 3 niniejszego regulaminu. 

2) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego zał. Nr 3 niniejszego regulaminu. 
3) Przesłanie drogą elektroniczną projektu konkursowego i formularza zgłoszeniowego  na 

adres konkurs@mazowieckie.com.pl do dnia 12 lipca 2010 r., do godz. 16.00. 
 

§ 7  
Przebieg konkursu  

 
1) Projekty konkursowe będą przyjmowane jedynie drogą elektroniczną na adres kon-

kurs@mazowieckie.com.pl 
2) Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców 

i przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych, uczestnik wyraŜa zgodę na 
opublikowanie jego imienia i nazwiska.  

3) Projekty konkursowe będą przyjmowane do dnia 12 lipca 2010 roku do godziny 16:00. 
Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

4) Kapituła konkursowa ze zgłoszonych propozycji wybierze od 1 do 11 zwycięskich projek-
tów konkursowych. 

5) Kapituła konkursowa ma moŜliwość przyznania wyróŜnień specjalnych. 
6) Osoby, nagrodzone zostaną powiadomione o wygranej drogą elektroniczną najpóźniej do 

dnia 26 lipca 2010 r.  
§ 8 

Kapituła konkursowa  
 
1) O wyłonieniu zwycięzców w konkursie decyduje powołana w tym celu Kapituła konkur-

sowa, w skład której wejdą: 
a) Prezes Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.  

– Przewodniczący Kapituły konkursowej,  
b) Członek Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.  

– Członek Kapituły konkursowej, 
c) Reprezentant Bombardier Transportation GmbH – Członek Kapituły konkursowej, 
d) Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego – Członek Kapituły konkursowej, 
e) Dyrektor Biura Eksploatacyjno-Technicznego – Członek Kapituły konkursowej, 
f) Naczelnik Wydziału Promocji – Członek Kapituły konkursowej, 

2) Kapituła konkursowa wybierze laureatów w drodze głosowania. Głosowanie odbędzie się 
zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma 
głos Przewodniczącego Kapituły konkursowej. 

3) Posiedzenie Kapituły konkursowej, w celu wyłonienia laureatów konkursu, przewidziane 
jest na 14 czerwca 2010 roku.  

4) Zgłoszenia, które nie spełniają warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Kapi-
tułę konkursową.  

5) Decyzja kapituły Konkursowej dotycząca wyboru laureatów konkursu jest ostateczna.  
 

§ 9 
Kryteria wyboru laureatów 

 
Kapituła konkursowa będzie oceniała prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
1) oryginalność projektu konkursowego, 
2) walory artystyczne zgłoszonego projektu, 
3) uŜyteczność projektu dla ogłaszającego konkurs,  
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4) zgodność projektu konkursowego z obowiązującym w Spółce „Koleje Mazowieckie  – 
KM” sp. z o.o. Systemem Identyfikacji Wizualnej. 
 

§ 10 
Prawa autorskie 

 
Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkur-
sowych przechodzą na ORGANIZATORA. W tym celu kaŜdy uczestnik konkursu składa 
oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2. 
 

§ 11 
Nagrody 

 
1) Zostanie przyznana jedna nagroda główna dla zwycięscy konkursu. Nagrodę stanowi no-

woczesny, multimedialny laptop ufundowany przez firmę Bombardier. 
2) Kapituła moŜe przyznać nagrody dodatkowe dla wyróŜnionych projektów. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

1) ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłuŜenia 
konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezaleŜnych. 

2) ORGANIZATOROWI przysługuje prawo uniewaŜnienia konkursu bez podania przyczy-
ny.  

3) ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo modyfikacji lub adaptacji nagrodzonego projektu 
dla potrzeb wykonania szablonów malatury.  

4) Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych  
w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
wyłączeni z konkursu.  

5) Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 
regulaminu. Dla uczestnictwa w konkursie osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda 
przedstawiciela ustawowego. 

6) Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Łukasik, specjalista w Biurze Rzecznika Pra-
sowego Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., tel. (0-22) 473-75-51, e-mail: 
k.lukasik@mazowieckie.com.pl. 

7) Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” sp. 
z o.o. w Warszawie, przy ulicy Lubelskiej 1, w pokoju nr 17 oraz zostanie zamieszczony 
na stronie internetowej Spółki Koleje Mazowieckie www.mazowieckie.com.pl. 

 
 


