Regulamin konkursu dla mieszkańców Gminy Ślesin.
Informacje ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
organizowany dla mieszkańców Gminy Ślesin.
2. Celem konkursu jest:
 popularyzowanie korzystania z komunikacji publicznej na terenie Gminy Ślesin.
Nazwa podmiotu organizującego Konkurs
§2
1. Organizatorem konkursu jest: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.,
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, zwanym dalej Organizatorem.
2. Klauzula

informacyjna

dla

klientów

PKS

w

Koninie

S.A.:

http://web.pkskonin.pl/kontakt.ph?pid_strony=258&id_grupy=6&id_dzialu=8&lang=pl
Zasady i przebieg konkursu
§3
1. Konkurs organizowany jest dla mieszkańców terenu Gminy Ślesin, którzy zakupili bilet miesięczny
oraz

posiadają

Em-Kartę

na

miesiąc

luty

2020

roku

na

trasie

dojeżdżającej

do Konina. (zwany dalej Właściciel Em-Karty)
2. Konkurs przeprowadzony został w 2 etapach
1) 17 stycznia 2020 roku – ogłoszenie konkursu na Facebook’u PKS w Koninie S.A.,
oraz www.pkskonin.pl
2) 17 lutego 2020 roku – typowanie numeru Em-Karty, oraz ogłoszenie wyników konkursu
na Facebook’u PKS w Koninie S.A., oraz www.pkskonin.pl
Nagrody
§5
1. Nagrodą w konkursie jest 10 sztuk podwójnych biletów w promocyjnej cenie 3 zł, na wybranej przez
Właściciela Em-Karty w dniu odbioru biletu. Trasy do wyboru to:
 Konin – Wrocław – Konin
 Konin – Toruń – Konin
2. Właściciel Em-Karty zostaje upoważniony do zakupu biletu w wariantach:
 Konin → Wrocław - w cenie 0,75 zł x 2 szt. oraz biletu Wrocław → Konin - w cenie
0,75 zł x 2 szt. (całkowita cena 3 zł brutto)
lub
 Konin → Toruń w cenie 0,75 zł x 2 szt. oraz biletu Toruń → Konin w cenie
0,75 zł x 2 szt. (całkowita cena 3 zł brutto).
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3. Właściciel Em-Karty dokonuje zakupu biletów w dniu odbioru nagrody w siedzibie
Organizatora (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin)
4. Właściciel Em- Karty zobowiązany jest do podania danych osoby towarzyszącej
korzystającej z biletu promocyjnego:
 Imię i nazwisko,
 Adres zamieszkania
 nr PESEL
w celu zapewnienia ubezpieczenia w trakcie przejazdu autobusem na wybranej trasie.
5. Nagroda zostaje przekazana w formie czterech paragonów potwierdzających zakup biletów
promocyjnych, oraz pamiątkowego „biletu”, który nie jest traktowany jako bilet
upoważniający do przejazdu.
6. Właściciel Em-Karty może wykorzystać zakupione bilety w terminie do dnia
17 kwietnia 2020 roku
7. Właściciel Em-Karty w dniu wyjazdu przekazuje kierowcy zakupiony wcześniej paragon
przed zajęciem miejsca w autobusie.
8. Organizator nie wydaje duplikatów paragonów.
9. Organizator nie odpowiada za zniszczone lub zgubione paragony.

Składając podpis w poniższej tabeli akceptuję, zobowiązuje się do przestrzegania powyższego
regulamin konkursu, oraz potwierdzam zakup biletów:
Lp.

Imię i nazwisko:

nr Em-Karty:

Data:

Podpis:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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