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Regulamin konkursu „Daj LWU głos”

 I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu „Daj LWU głos”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Lew Transport Sp. Z 

o.o., Sp. K.  zwana dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest wybranie hasła/sloganu reklamującego firmę LEW Transport Sp. Z o.o., Sp. K jako 

przewoźnika. Zwycięskie hasło zostanie umieszczone na firmowych dokumentach, na stronie internetowej 

itp. 

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs "Daj LWU głos" adresowany jest do wszystkich pracowników zatrudnionych w Lew Transport Sp. 

Z o.o., Sp. K oraz w Lew Transport Sp. Z o.o.

IV. Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie haseł do konkursu odbywa się poprzez przesłanie maila z proponowanym hasłem na adres 

konkurs@lew-transport.pl. 

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 hasło.

3. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko)

• hasło/slogan

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 kwietnia 2017 r.

5. Hasła mogą przesyłać tylko ich autorzy.

6. Zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie hasła na stronie www 

Organizatora, na stronie Facebook oraz na dokumentach tj. zlecenia transportowe, faktury itp.  

8. Wysłanie zgłoszenia oznacza jednocześnie, że hasła nie będą zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, 

w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku 

wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej

osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w 

związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od 

wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
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V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zgłoszenia nadesłane na Konkurs podlegają ocenie niezależnego Jury powołanego przez 

Organizatora. 

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę oryginalność 

nadesłanych haseł. 

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy hasła, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 15 maja 2017.

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. O decyzji Jury nagrodzone osoby zostaną powiadomione poprzez SMS.

7. Lista zwycięzców zostanie wywieszona w  gdyńskim oddziale Organizatora, który mieści się pod adresem

ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia.

VI. Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody w postaci paczek-niespodzianek z firmowymi gadżetami.

2. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://lew-transport.pl/   → Aktualności oraz w 

Oddziale Organizatora w Gdyni, pod adresem ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

4. Zgłoszenie hasła do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków Konkursu.
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