
REGULAMIN SONDY  
I. Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem Sondy, jest Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000406721 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP 8790177233, wysokość 
kapitału zakładowego 32.035.000,00- zł (zwana dalej Organizatorem). 

2. Sonda jest organizowana na obszarze Gminy Miasta Toruń, w okresie od dnia  
9 kwietnia 2014r. do dnia 25 kwietnia 2014r.  

3. Osoba przystępująca do Sondy staje się jej Uczestnikiem i tym samym akceptuje 
wszystkie postanowienia Regulaminu. 

4. Uczestnikiem Sondy (zwanym dalej "Uczestnikiem"), może być wyłącznie pełnoletnia 
osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Gminy Miasta Toruń. 

5. W Sondzie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz 
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 
Sondy na zlecenie Organizatora. 

6. Udział w Sondzie i udostępnienie związanych z udziałem danych (w tym osobowych) 
jest całkowicie dobrowolne. 

 
II. Zasady uczestnictwa 

1. Aby wziąć udział w Sondzie Uczestnik powinien w terminie od dnia 9 kwietnia 2014r. 
do dnia 25 kwietnia 2014r. wybrać tj. zaznaczyć wybrany przez siebie projekt 
graficzny na kolorystykę tramwaju oraz podać swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko 
oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail. 

2. Formularze, które nie będą zawierały któregokolwiek z ww. elementów będą uznane 
za nieważne. 

3. Sonda przeprowadzana będzie także za pośrednictwem ulotek z załączonymi 
formularzami Sondy. Formularze dostępne będą w czasie trwania Sondy we 
wszystkich toruńskich tramwajach. Wypełnione Formularze można składać w: 

 Biurze Przewozów i Usług MZK, zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 24/26 w 
Toruniu; 

  we wszystkich punktach sprzedaży biletów MZK: ul. Sienkiewicza 24/26 w 
dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.00 do 17.30 w każdą sobotę w 
godz. od 6.00 do 13.30, przy ul. Legionów 220 od poniedziałku do piątku, w 
godz. 9.15 - 17.00,  przy ul. Dziewulskiego ( pętla MZK ) od poniedziałku do 
piątku, w godz. 9.15 - 17.00 oraz przy Al. Jana Pawła II ( Plac Rapackiego ) od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9.15 - 17.00; 

 u motorniczego tramwaju. 
4. Poprawne wypełnienie i przekazanie Formularza do jednego z ww. punktów w 

terminie trwania Sondy,  uprawnia do uczestnictwa w losowaniu nagród. 
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie na stronie internetowej Organizatora: 

www.mzk-torun.pl, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2014 roku, poprzez podanie 
imienia i nazwiska każdego ze Zwycięzców . 

6. O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie odbioru Nagrody, Laureaci Nagród zostaną 
powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, 
nie później niż do dnia 30 kwietnia 2014 roku, zgodnie z danymi kontaktowymi 
podanymi na ulotce. 

7. Wśród głosujących w sondzie rozlosujemy 4 zestawy nagród rzeczowych. 



8. Organizator podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody w co 
najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem 
rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się 
poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. 
przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału 
faksu lub automatycznej sekretarki). Kontakt za pomocą poczty elektronicznej będzie 
uznany przez Organizatora za skuteczny w przypadku odpowiedzi na przesłanego e-
maila w przeciągu 24 godzin. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia 
z Laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a Organizator wylosuje w jego 
miejsce kolejnego Laureata Nagrody.  

9. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody jest 
zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz złożyć oświadczenie, iż 
jest osobą pełnoletnią.  

10. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 
 

III. Dane osobowe 
1. Osoby biorące udział w Sondzie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez 

siebie danych osobowych dla potrzeb przekazania nagród. Dane osobowe nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim i zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu 
Sondy. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

 
IV. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Sondy dostępny jest w biurze Organizatora – ulica Sienkiewicza 24/26, 87-
100 Toruń oraz na stronie internetowej www.mzk-torun.pl . 

2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Sondy rozpatrywane będą 
przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 


