Regulamin konkursu “MPKsiążka 2017”
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs „MPKsiążka 2017” , zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Okrężnej 9,
33-100 Tarnów, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Celem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców Tarnowa, osób uczących się i pracujących
w mieście Tarnowie do korzystania z komunikacji autobusowej oraz promocja
zrównoważonego transportu miejskiego.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Gminy Miasta Tarnowa
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa bezpośrednio zaangażowani w
działania związane z przeprowadzeniem Konkursu oraz ich wstępni i zstępni.
4. Konkurs trwa w okresie od 16 września 2017 r. do 21 września 2017 r.
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Konkursie odbędzie się 22 września 2017 r.
6. Uczestnicy Konkursu rywalizują o nagrody rzeczowe, którymi będą ekologiczne środki
transportu.
7. Fundatorem nagród w konkursie jest Urząd Miasta Tarnowa.
8. § 2
Warunki uczestnictwa i cel konkursu
1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
2. Udział w Konkursie polega na dostarczeniu jak największej liczby książek do jednego z
Punktów Zbiórki Książek. Książki docelowo będą przekazana do mobilnych biblioteczek w
wybranych pojazdach MPK i będą służyć pasażerom podczas podróży.
3. Konkursowi MPKsiązka (Moja Prywatna Książka) przyświeca idea zachęcenia
mieszkańców Tarnowa i okolicznych gmin do korzystania z komunikacji zbiorowej oraz
podniesienia komfortu podróżowania zgodnie z zasadą współdzielenia się mobilnością.
4. Książki należy przekazać do wybranego Punktu Zbiórki Książek wykazanego w załączniku
nr 1 niniejszego Regulaminu.
5. Punkty Zbiórki Książek wskazane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Przedstawiciel Organizatora jest zobowiązany przeliczyć książki w obecności Uczestnika.
7. Przekazanie książek potwierdzane jest na Karcie Przekazania Książek, której wzór stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
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8. Uczestnik Konkursu może przekazać książki kilkukrotnie, za każdym razem potwierdzając
ich przekazanie na Karcie Przekazania Książek.
9. Po przekazaniu wszystkich książek Uczestnik pozostawia Kartę Przekazania Książek w
jednym z Punktów Zbiórki Książek.
10. W ramach niniejszego Konkursu zbierane będą jedynie książki w dobrym stanie,
nadającym się do dalszego użytku. Stan książek oceni przedstawiciel Organizatora, który
ma prawo odmówić przyjęcia książek w złym stanie.
11. Z Konkursu wyłączone są podręczniki szkolne, instrukcje obsługi, katalogi produktów,
spisy inwentaryzacyjne, książki telefoniczne, ulotki reklamowe, broszury informacyjne i
materiały partii politycznych itp.
§3
Podsumowanie wyników i nagrody
1. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który dostarczy największą liczbę książek w
terminie określonym niniejszym regulaminem.
2. Zgromadzone w ramach Konkursu Karty Przekazania Książek zliczać będzie powołana
przez Organizatora Komisja Konkursowa.
3. Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie nagród rzeczowych ( ekologicznych środków
transportu) za I miejsce, II miejsce, III miejsce o łącznej wartości 2 tys. brutto ( dwa
tysiące ) oraz nagrody pocieszenia dla kolejnych 5 uczestników, którzy uzyskają najlepsze
wyniki ( IV, V, VI, VII, VIII miejsce) .
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo innego podziału nagród lub nie przyznania
jednej z nich.
5. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. o godz. 12.30.
7. Odbiór nagród odbędzie się za okazaniem dokumentu tożsamości podczas EKOPIKNIKU
w Parku Strzeleckim 22 września 2017 r. w godz. 12.30
8. Odbiór nagrody potwierdza się podpisaniem protokołu odbioru nagrody.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków zawartych w niniejszym
regulaminie.
Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu “MPKsiążka 2017”
Lista Punktów Zbiórki Książek
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Zbiórka książek od 16 do 21 września ( 16-20 września w godzinach otwarcia placówek,
21 września do godz.15.00 )
Miejska Biblioteka Publiczna - ul. Staszica 6,
Miejska Stacja Paliw MPETROL -ul. Okrężna 9,
Tarnowskie Centrum Informacji - Rynek 7,
Straż Miejska - ul. Brodzińskiego 14,
Punkt obsługi klienta ZDiK (kasa) - ul. Brama Pilzneńska 3

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu “MPKsiążka 2017”

“MPKsiążka 2017” Karta Przekazania Książek

Imię i telefon kontaktowy

Data
przekazania

Ilość
książek

Pieczęć instytucji
odbierającej książki
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