
Regulamin konkursu 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Nazwij maszynę TBM” (dalej „Konkurs”) jest 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wykonawca kontraktu 

pn: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów 

Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km” (dalej: Kontrakt): 

Mostostal Warszawa S.A. (Lider) i Acciona Construccion S.A. działający jako spółka 

cywilna pod nazwą Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna (dalej łącznie jako 

„Organizator” ). 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu Konkursu, warunki udziału w Konkursie 

oraz sposób nadzoru nad jego przeprowadzeniem. 

Przedmiotem Konkursu jest wybór nazwy dla maszyny TBM (ang. tunnel boring machine 

– tłum. maszyna drążąca tunel); maszyna ta zostanie użyta w celu realizacji Kontraktu, 

wskazanego ust.1 powyżej. 

3. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 

a. pierwszy etap - nadsyłanie propozycji - trwa od 28 października 

do 23 listopada 2022 r. włącznie; 

b. drugi etap - głosowanie internetowe nad propozycjami wybranymi przez 

komisję konkursową (dalej: Komisja) spośród wszystkich nadesłanych  

- trwa od 28 listopada do 16 grudnia 2022 r. włącznie. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 grudnia 2022 r. 

§ 2. 

Warunki udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zwane „Uczestnikami”, które mają 

ukończone 18 lat. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a. przesłać Zgłoszenie – w formie wiadomości e-mail z propozycją nazwy maszyny 

TBM w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. a), czyli 

od 28 października do 23 listopada 2022 r. włącznie, wraz z imieniem 

i nazwiskiem Uczestnika na adres: nazwijTBM@gddkia.gov.pl. Właścicielem ww. 

adresu e-mail jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

b. złożyć w treści Zgłoszenia jak wyżej oświadczenie o treści: 

„Oświadczam, że: 



- zapoznałem/-am się z Regulaminem, 

- jestem autorem nadesłanej nazwy,  

- ukończyłem/-am 18 lat, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu, 

-  w przypadku, gdy zostanę Laureatem Konkursu, z chwilą doręczenia 

mailowego powiadomienia mnie o tym fakcie na adres poczty elektronicznej, 

z którego zostało przesłane Zgłoszenie (dalej „Powiadomienie”), udzielam: 

1)  Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad 

(dalej: SP-GDDKiA) oraz  

2) Mostostal Warszawa S.A. (Lider) i Acciona Construccion S.A. działającym jako 

spółka cywilna pod nazwą Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna (dalej: 

Wykonawca) Każdemu z osobna nieodpłatnej licencji niewyłącznej 

do wykonywania majątkowych praw autorskich do zgłoszonej nazwy (dalej jako: 

Utwór). Nabycie przez SP-GDDKiA i Wykonawcę praw, o których mowa powyżej, 

nastąpi w zakresie następujących pól eksploatacji: 

(a) użytkowania Utworu na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich, 

(b) utrwalenia Utworu na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 

DVD, Blu-ray, pendrive, itd.), 

(c) zwielokrotniania Utworu dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

(d) wprowadzania Utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu, 

(e) sporządzanie na podstawie całości lub części Utworu wszelkiego rodzaju 

modeli, makiet, zdjęć lub wizualizacji, 

(f) wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu, 

(g) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji 

albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 



(h) wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, 

(i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

(j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 

i reklamy, 

(k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 

i lektora, oraz 

(l) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy oraz zobowiązuje 

się do jej niewypowiadania. 

- od chwili Powiadomienia nie będę wykonywał/-a autorskich praw osobistych 

do Utworu, w stosunku do SP-GDDKiA oraz Wykonawcy lub innych podmiotów 

wskazanych przez SP-GDDKiA lub Wykonawcę, w tym w szczególności oświadczam, 

że zgłoszona przeze mnie nazwa może być wykorzystywana bez oznaczenia jej autora, 

a ponadto upoważniam do wykonywania osobistych praw autorskich SP-GDDKiA, 

Wykonawcę lub inne podmioty wskazane przez SP-GDDKiA.  

- od chwili Powiadomienia udzielam SP-GDDKiA oraz Wykonawcy (każdemu z nich 

z osobna) nieodpłatnej, bez prawa do jej wypowiedzenia, licencji niewyłącznej do praw 

do dokonywania zmian i modyfikacji, skrótów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, 

w tym do włączania w całości lub w części do innych projektów oraz do wykonywania 

prawa zależnego w odniesieniu do Utworu; oświadczam również, że wykorzystanie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, może polegać także na użyciu Zgłoszenia w celu 

promowania Konkursu;  Przyjmuję do wiadomości, że: 

1)  SP-GDDKiA oraz Wykonawca zastrzegają sobie prawo do wykorzystania utworu 

w powyższym celu, 

2) SP-GDDKiA oraz Wykonawca mają prawo do pełnego wykorzystania nazwy 

oraz prawo do wykonywania autorskich praw zależnych. 

- każdy z ww. podmiotów ma prawo do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym 

powyżej. 

3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie, z jedną propozycją nazwy. 

W przypadku przesłania więcej niż jednego Zgłoszenia lub więcej niż jednej propozycji 

nazwy przez tego samego Uczestnika Konkursu, pod uwagę będzie brana wyłącznie 

nazwa zgłoszona jako pierwsza w kolejności. 



4. Proponowana nazwa musi być rodzaju żeńskiego (z uwagi na przyjęty zwyczaj 

nadawania maszynom TBM nazw w tymże rodzaju). 

5. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami, naruszać praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość 

wykluczenia Zgłoszenia niespełniającego tych wymagań.  

6. W przypadku, gdy Uczestnik lub Zgłoszenie nie spełnia wymagań określnych 

w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia 

bez przysługujących Uczestnikowi jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności z prawdą danych podanych 

w Zgłoszeniu. 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji, o której mowa w § 3 ust. 2, 

i członkowie ich rodzin.  

§ 3. 

Przebieg Konkursu 

1. Informacja o Konkursie zostanie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej 

oraz w mediach społecznościowych (Facebook:https://www.facebook.com/gddkia/, 

Twitter: https://twitter.com/GDDKiA) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad (GDDKiA) (http://www.gddkia.gov.pl/https://www.gov.pl/web/gddkia). 

2. Po zakończeniu pierwszego etapu Konkursu zbierze się Komisja w składzie, 

złożonym z przedstawicieli nw. podmiotów: 

a. GDDKiA - przewodnicząca/y Komisji, 

b. GDDKiA - członek Komisji, sekretarz, 

c. Mostostal Warszawa S.A. (Lider Wykonawcy) - członek Komisji, 

d. Mostostal Warszawa S.A. (Lider Wykonawcy) - członek Komisji, 

e. Ministerstwo Infrastruktury - członek Komisji. 

3. Komisja wybierze spośród nadesłanych Zgłoszeń nie więcej niż 6 propozycji, które 

zostaną poddane pod głosowanie internautów, które odbędzie się w terminie 

od 28 listopada do 16 grudnia 2022 r. włącznie. 

4. Głosowanie w ramach drugiego etapu Konkursu odbędzie się w formie ankiety 

internetowej udostępnionej na oficjalnej stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych (Facebook: https://www.facebook.com/gddkia/,  

Twitter: https://twitter.com/GDDKiA) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad (GDDKiA) (http://www.gddkia.gov.pl/https://www.gov.pl/web/gddkia). 

5. Każde Zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie, a kryterium wyboru nazwy 

zaproponowanej w Zgłoszeniu będzie:  
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- w pierwszej części Konkursu: subiektywna ocena dokonana przez Komisję,  

- w drugiej części Konkursu (tj. po wyborze przez Komisję nie więcej niż 6 propozycji 

nazwy) wynik głosowania internautów. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewybrania Zwycięzcy w ramach 

aktualnej edycji Konkursu i do ponownego ogłoszenia Konkursu. 

7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą poczty e-mail 

na podany w Zgłoszeniu adres e-mail przez GDDKiA. 

§ 4. 

Laureaci Konkursu i nagroda 

1. Laureatami konkursu zostają Uczestnicy, których propozycje nazw trafią do drugiego 

etapu Konkursu. 

2. W przypadku, gdy jedna nazwa, która trafiła do drugiego etapu, została zaproponowana 

przez więcej niż jednego Uczestnika, Komisja w drodze losowania wyłoni Laureata 

spośród tych Uczestników. 

3. Nagrodą w Konkursie jest możliwość wizyty na placu budowy tunelu powstającego 

w ramach kontraktu pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku 

od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km” 

oraz zestaw promocyjnych upominków od Organizatora. 

4. Termin wizyty zostanie uzgodniony z Wykonawcą inwestycji i podany do wiadomości 

Laureatów nie później niż 14 dni przed planowaną wizytą. 

5. Zestaw upominków od Organizatora zostanie przesłany na adres wysyłki podany przez 

Laureata. Organizator skontaktuje się w celu ustalenia adresu wysyłki indywidualnie 

z Laureatami poprzez adres e-mail, z którego przesłano Zgłoszenie.  

6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. 

7. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju. Laureaci nie mogą żądać 

zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

8. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem i udziałem Laureatów 

w wizycie na placu budowy. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody 

z przyczyn leżących po stronie Laureata.  

10. Przesłanie zgłoszenia do konkursu wraz z propozycją nazwy traktowane jest jako 

równoczesne oświadczenie, że nie narusza ono praw osób trzecich, w szczególności 

nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia 

przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych 

powyżej, osoba zgłaszająca propozycję nazwy 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. 

§ 5. 

Odpowiedzialność 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, w tym  terminowość 

doręczenia przez właściwych operatorów za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych  wiadomości kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy 

i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem 

których wysyłane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności 

za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków 

uczestnictwa w Konkursie. 

§ 6. 

Ochrona Danych Osobowych  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej: „RODO” 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 

i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: 

kancelaria@gddkia.gov.pl. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.  

3. Administrator  przetwarza Pani/Pana dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres 

zamieszkania podany w wiadomości e-mail na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO - w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów 

i przyznania nagrody dla Laureatów Konkursu. Dane autora – laureata nagrody 

przetwarzane będą również: 

1) w celu przekazania ich Wykonawcy - na podstawie zgody, 

2) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit c RODO) w zakresie zapewnienia ochrony praw SP-GDDKiA 

do korzystania z utworu (nagrodzonej nazwy; na podstawie ustawy o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym) oraz w zakresie archiwizacji (na podstawie ustawy 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 
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4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia konkursu lub wycofania zgody, 

a w zakresie danych Laureata nagrody –przez okres wymagany przepisami prawa 

dotyczącymi zarządzania mieniem państwowym oraz archiwizowania dokumentów  

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa każdemu 

organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują 

Administratora do udostępnienia danych.  Dane osobowe laureata konkursu zostaną 

udostępnione Wykonawcy.  

6. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże konsekwencją niepodania danych 

osobowych i braku zgody jest niemożność uczestniczenia w Konkursie. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

https://www.gov.pl/web/gddkia oraz w siedzibie GDDKiA w czasie trwania niniejszego 

Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu 

trwania Konkursu, pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych przez Uczestników praw. 

O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu czasu trwania Konkursu Organizator może 

powiadomić na swojej stronie internetowej. 

3. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu, jak również potwierdza, że spełnia warunki określone w Regulaminie. 

Niezastosowanie się do Regulaminu skutkuje wykluczeniem z Konkursu. 
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