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Attention:

Sz.P. Marek Nicewicz
Wójt

Szanowny Panie,

Autostrada A1 - Konku1s ,,Amberone Bliżej Nas''

od początku istnienia Amberone Autostrady A1 Gdańsk Transpoń Company S.A. stara się

promowaĆ gminy, pŻez które pzebiega zarządzana przez nią droga. ldeą Gdańsk Transpoń
Company S.A. jest także Wspieranie inicjatyw społecznych przyczyniających się do
polepszenia jakoŚci Życia. Dlatego specjalnie dla społecznościzamieszkującej Państwa gminę

przygotowaliśmy kolejną edycję konkursu ,,Amberone Blizej Nas'', aby wziąć udział w
konkursie wystarczy napisaó projekt, który wymaga wsparcia.

Celem Konkursu jest wyłonienie 5 najlepszych projektÓw działań, jakie mają zostaÓ podjęte
przez mieszkańców lokalnego środowiska na rzecz polepszenia jakoŚci Życia w danej
miejscowości.

W organizowanym konkursie planujemy przekazać łącznie kwotę 25.000 zł, jako nagrody
5 nagród po 5.000 złotych kaŻda (kategoria ,,Amberone Blisko Nas 5 000'')

ZałoŻenia konkursu:
a) Podniesienie jakościŻycia w gminie za sprawą wspolnych działan mieszkańców
to mozliwe pracowników GTC.

Gdańsk Transport Company S.A.
ul. Powstańców Warszawy 1 9, 81 -71 8 Sopot
tet. +48 58 521 50 00, fax +48 58 521 77 77, e-mail gtcngrcsa.pt
!.Jww.a1.com.pL

i

jeśli

KRS: 0000018489, NIP: 583-10-92-438, REGON: 19'1049080

Vlll Wydziat Gospodarczy 5ąd Rejonowy Gdańsk-Pótnoc w Gdańsku
Kapitat zaktadowy: {5 873 200 PLN wptacony W catości
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b) Wnioskodawcami mogą byÓ organizaąe działające na terenie gmin, Wzez które
przebiega AmberOne Autostrada 41.
Dodatkowo punktowane będą projekty zawierąące działania związane z bezpieczeństwem
(np. edukacja w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększanie bezpieczeństwa w
ruchu poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych' infrastrukturalnych itp.) oraz działania
proekologiczne (związane np. z sadzeniem zieleni' oczyszczaniem wÓd czy terenów)'
Zwracamy się z uprzejmą prośbąo pzekazanie informacji o konkursie mieszkańcom gminy
\N załączeniu przesyłamy ogłoszenie o konkursie oraz jego regulamin.

Dodatkowe informacje i potrzebne dokumenty można pobraÓ z naszĄ strony internetowej
www.a1.com.pl. Zna1dują się one w zakładce KONKURS. Dodatkowych informacji udziela
Anna Kordecka pod adresem email anna.kordecka@qtcsa.pl.

z

gory dziękujemy

za

pomoc

W

przekazaniu informacji

o

Konkursie potencjalnym

wnioskodawcom.

Dear Sir
A1 Motorway

-

Competition: 'AmberOne Closer to Us'

Since the beginning of Amberone Autostrada 41 GdańskTransport Company aimsto promote
communes located along the motorway. Gdańsk Transport Company idea is also to support
community initiatives which contribute to improving life quality. That is why, especially for
inhabitants tiving in your commune, we have arranged a second edition of competition:
'Amberone Closer to LJs'. All you need to do to join in is to compile a description of the pĄect
in need of support.

The Competition aims at selecting 5 top pĘects envisaging actions to be taken hand in hand
by the local residents with the view to improve life quality in the specific locality.
We have earmarked the total amount of PLN 25,000 for awards in the competition
5 awards, PLN 5,000 each (category: 'AmberOne Close fo Us 5 000')

The assumptions underlying the competition:
a) The goal is to improve life quality in the commune in ioint effott of the residents and, if
posslÓ/e, the employees of GTC.
b) The entries can come from organisaflons operating in the communes on the A1
AmberOne Motorway.
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Bonus scores Wiil be awarded to pĘects incorporating safety-promoting actions

(e.g.

education in traffic safety, enhancement of traffic safety by way of introducing technical or
infrastructural solutions, etc.), and pro-environmental actions (connected with e.g. ptanting the
green, treating the waters or soil).
Please, be so kind as fo pass fńe necessary information on the competition to commt)ne's
citizens. Attached please find the announcement about the competition and the rules thereof.

All additional information and the required documents can be obtained from our website:

wvvw.a1.com.pl. You will find them under the KoNK|.JRS faÓ' For further information, please
contact Anna Kordecka at the following email: anna.kordecka@qtcsa.pl.

Thank you in advance for your assr'sfance in passing the information on the Competition to the
potential applicants.

Z powazaniem

TorbjÓrn Nohrstedt

Prezes Zaządu

Załączniki
l.Regulamin Konkursu
2. ogłoszenie o Konkursie

Mąkinia
Wiceprezes Zaządu

Amber0neAI
AUTOSTRADA

REGULAMIN KONKURSU AMBERONE AUTOSTRADY Al,,AMBERONE BLISKO NAS''

PosTANoWltlvIł oe ólrug

L

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą ,,Amberone Blisko Nas" (zwany dalej ,,Konkursem").

2. organizatorem

Konkursu i fundatorem nagród jest Gdańsk Transport Company S.A. z
siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 19, 8L-718 Sopot, NlP: 879-00-I7-4L7,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku pod nr KRs 0000018489, kapitał zakładowy w wysokości 45 873
200 PLN opłacony w całości(zwany dalej ,,organizatorem").

3.

organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z
2OI9 r. poz.848 ze zm.).

4.

Uczestnikami Konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła gospodyń wiejskich, ośrodkikultury, biblioteki, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie
oraz inne organizacje społeczne, które mają siedzibę na terenie gminy, na której terenie ma
być realizowany projekt, zgłoszony do Konkursu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest
posiadanie przez uczestnika rachunku bankowego w banku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikami konkursu nie mogą być jednostki samorządu terytorialnego ani ich urzędy, przedsiębiorcy, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalnośćpolityczną.
organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do oceny powyższych kryteriów i odrzucenia
projektów zgłoszonych przez podmioty, które zdaniem organizatora ich nie spełniają.

5.

Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu: 16.03.2020 o godz. 9:00, a zakończenie w
dniu 30 kwietnia 2O2Or. o godz. 16:00.

6.

Zgłoszenie udziału w konkursie przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia
udziału w Konkursie.

7

'

Konkurs organizowany jest na terenie gmin wymienionych w załączniku 1

CEL KONKURSU

8.

Celem Konkursu jest wyłonienie 5 najlepszych projektów działań, jakie mają zostać
podjęte przez mieszkańców lokalnego środowiskai o ile to możliwe pracowników organizatora oraz lntertoll Sp z o.o. (operatora Autostrady A1) na rzecz polepszenia jakościżycia w danej miejscowości.

Amber0ne

AUTOSTRADA A1

9.

W konkursie wspierane będą działania przynoszące wymierne i trwałe efekty dla społecznościdanej gminy. Projekty zgłaszane do Konkursu muszą zakładać wykorzystywanie lokalnych zasobów ludzkich, środowiskowych, organizacyjnych i materialnych
oraz zasoby finansowe i ludzkie udostępnione przez organizatora i/lub i lntertoll Sp z
o.o. organizator zastrzega, że projekty, które będą zakładać ich realizację na terenie
kilku gmin jednocześnie nie będą brane pod uwagę przy ocenie i rozdziale nagród w
Konkursie.
TRYB UCZESTNICTWA W KONKURSIE

terminie do dnia 30 kwietnia Żo2o r. (decyduje data stempla pocztowego) przesłać pocztą na adres siedziby organizatora poprawnie, czytelnie i kompletnie wypełniony formularz konkursowy (zwany dalej: ,,Formulainstrukcją jego wypełnienia można pobrać ze strony:
rzem"), który wraz
www.a]..com.o|, zakładka: Konkurs lub uzyskać w urzędach gmin, na których terenie
Konkurs jest organizowany. Wypełniony Formularz należy umieścićw kopercie z dopiskiem ,,Konkurs AmberOne Blisko Nas".

10. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w

z

11-.

1_2.

Nadesłanie wypełnionego Formularza oznacza zgodę na rozpowszechnianie opisanego w nim projektu przez Organizatora i przetwarzanie zawartych w nim danych do celów związanych z obsługą i rozstrzygnięciem Konkursu'
Do Formularza nie należy dołączać żadnych dodatkowych dokumentóW. organizator
nie zwraca nadesłanych materiałów.

13. Formularz wypełniony nieczytelnie zostanie odrzucony

L4.Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Konkursie.
KRYTERlA ocENY zcŁoszoNYCH PRoJEKroW
15' Działania, które mają być podjęte

w ramach projektu zgłaszanego do Konkursu po-

winny spełniać następujące kryteria:

a)
b)

c)
d)

muszą być realizowane wspólnymi siłami mieszkańców danej gminy i o ile to
możliwe pracowników orga nizatora
wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
służąrealizacji celów o charakterze dobra wspólnego,
mają jasno określonycel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i
rozsądne koszty realizacji.

16. Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające działania związane z bezpieczeń-

stwem (np. edukacja w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększanie
bezpieczeństwa W ruchu poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych infrastruktu-
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ralnych itp.) oraz działania proekologiczne (związane np. z sadzeniem zieleni, oczYszczaniem wód czy terenów).
17. oczekiwane są projekty, które będą miały walory integracyjne - będą stwarzać miesz-

kańcom i pracownikom organizatora i lntertoll okazję do wspólnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

L8' Zgłaszane projekty muszą przynosić trwałe efekty
1-9'

Własny wkład finansowy uczestnika do projektu nie jest Wymagany, ale będzie dodatkowo punktowany.

20. organizator zastrzega sobie, przed rozstrzygnięciem Konkursu, praWo wizji lokalnej w

miejscach, których mają dotyczyć projekty zgłoszone do Konkursu.

NAGRoDY t REALlzAcJA NAGRoDzoNYcH PRoJEKTÓW
21.

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody pieniężne przeznaczone

na

sfinansowanie nagrodzonych nimi projektów:
5 nagród po 5.000 złotych każda (kategoria ,,Amberone Blisko Nas 5 000'')

22.Łączna wartośćnagród w Konkursie wynosi 25.000 złotych
23. organizator przewiduje dodatkowo możliwośćnieodpłatnego wykorzystania pracowników lntertoll Polska sp. z o.o. podczas realizacji nagrodzonych projektów. Wykorzy-

stanie pracowników lntertol| Polska sp. z o.o. musi być każdorazowo uzgodnione i zaakceptowan e przez lntertoll.

24. Wyboru nagrodzonych projektów dokonuje Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób - przedstawicieli organizatora.

25' Komisja Konkursowa dokonywać będzie wyboru nagrodzonych projektów, kierując
się kryteriami wskazanymi w p. 1-2 - 16 powyżej.
26' Wyboru nagrodzonych projektów Komisja Konkursowa dokona 18 maja 2020 r. i w
tym terminie zamieściinformację na ten temat na stronie www'a]-'com'pl.

27'organizator Konkursu zastrzega sobie możliwośćprzyznania tylko częściprzewidzianych nagród lub nie przyznania żadnych nagród w konkursie, w przypadku gdy żaden
z projektów nie spełni wymagań konkursu' W takim przypadku Konkurs może zostać
ogłoszony ponownie.
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28. Z uwagi na to, że Konkurs stanowi kolejną z rzędu edycję organizator zastrzega, iż w

pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia Uczestników nienagrodzonych w
poprzednich edycjach. Zgłoszenia uczestników nagrodzonych w poprzednich edycjach
będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku braku zakwalifikowania innych lub niedostatecznej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń innych uczestników.
29. W terminie do dnia 30 maja 2o2o r. organizator zawrze z uczestnikami, których pro-

jekty zostaną nagrodzone (zwanymi dalej: ,,Laureatami") indywidualne umowy regulujące zasady Wykorzystania przyznanych im nagród. Laureaci będą zobowiązani do:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

przesłania do organizatora materiałów opisujących realizację projektu w celu ich

umieszczenia na stronie www.a1.com.pl i profilu AmberOne Autostrady AL w
serwisie Facebook.com,
umieszczenia informacji o finansowaniu lub współfinansowaniu projektu nagrodą
przyznaną przez organizatora wraz z logo GTC/Amberone Autostrada A1 na
wszystkich m ate riałach nforma cyj nych d otyczących n agrod zoneBo projektu,
udokumentowania wszystkich wydatków sfinansowanych przyznaną nagrodą fakturami/rachunkami wystawionymi nie wcześniejniż data zawarcia umowy, o której mowa powyżej i nie później niż data zakończenia projektu podana w Formularzu,
sporządzenia dokumentacji z realizacji projektu (łącznie ze zdjęciami) - tzw. Kroniki projektu iprzekazania jej do dnia 30 listopada 2O2O r. Organizatorowi wraz z
rozliczeniem finansowym przyznanej nagrody,
umieszczenia tabliczki informacyjnej o realizacji projektu przy pomocy środków
otrzymanych od organizatora w ramach Konkursu, po wcześniejszymuzgodnieniu
treścitabliczki oraz miejsca jej umieszczenia z organizatorem. organizator zajmie
się zamówieniem oraz pokryje koszty związane z wykonaniem tabliczki,
realizacji nagrodzonego projektu w terminie od 1 czerwca 2o2o r. do 31 października 2020 r.
i

30. Nagrody będą przekazywane Laureatom w formie przelewu na podane przez nich w

Formularzach rachunki bankowe.

31.Z nagrody przyznanej w Konkursie Laureat nie może finansować kosztów Wynagrodzeń i podróży osób realizujących projekt oraz kosztów poniesionych na zakup mediów, usług telekomunikacyjnych czy kosztów najmu pomieszczeń.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

32.Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w Formularzu przesłanym
przez Uczestnika jest Gdańsk Transport Company S.A' z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 19, 8L-7I8 Sopot, NlP: 879-00-I7-4I7, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku pod
nr KRS 000001-8489, kapitał zakładowy w wysokości 45 873 200 PLN opłacony w cało-
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ści;W sprawach danych osobowych można kontaktować się z administratorem na
następujący adres email:gtc@gtcsa.pl; tel.: 58 52]. 50 00'
33. Przetwarzanie danych osobowych o których mowa w punkcie 31 odbywać się będzie
na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2oL6/679 z dnia 27 kwietnia 2oL6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da_
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
34. o ile ma to zastosowanie Uczestnik jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę osoby,
której dane osobowe zamieszcza W treści formularza na przetwarzanie tych danych
zgodnie z iw celach określonych niniejszym Regulaminem.
35. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w
celu zawarcia i realizacji umowy z Laureatami, w celach podatkowych i wynikających z
ustawy o rachunkowości (dotyczy zwycięzców), tj. na podstawie art' 6 ust. 1 lit b) oraz
f) RODO.
35. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu za wyjątkiem operatora Autostrady

A1 - w celach związanych z organizacją i przeprowadzenie konkursu.
37. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału

w konkursie.
38. osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treściswoich danych orazz zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: spro-

stowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie
39. organizator będzie przetwarzał wyłącznie dane wskazane W Formularzu wysłanym
przez Uczestnika.
40. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, osobie której dane dotyczą
przysługuje prawo wniesienia skargido Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.
4]-. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu, a w
przypadku Laureatów do czasu zakończenia realizacji zwycięskiego Projektu, wywiązania się ze wszelkich prawnych obowiązków z tego wynikających oraz przedawnienia
ew. roszczeń.
42. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
43. Dane nie będą służyćdo profilowania ani dla celów marketingowych.

PosTANoWlENlA KoŃcowE
44.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. Organizator rozstrzyga także ewentualne wątpliwościco do treściregulaminu.
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Konkurs,,AmberOne Blisko Nas"
W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane pŻez organizacje lokalne
mające swoja siedzibę na terenie gmin, przez ktore przebiega Amberone Autostrada A1,
na 152 km odcinku Autostrady A1 od Rusocina do Nowej Wsi.

tj.

ldeą konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, rea!izowanych
wspólnie pfzez lokalną społecznośćijeślito możliwe pracowników GTG, a
przyczyniĄących się do polepszenia jakośclŻycia tych społeczności.

Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające działania związane z
bezpieczeństwem (np. edukacja w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego,

zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu poprzez wprowadzanie rozwiązan technicznych
infrastrukturalnych itp.) oraz działania proekologiczne (związane np. z sadzeniem
zieleni, oczyszczaniem wód czy terenów).
Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła
gospodyń wiejskich' ośrodki kultury, biblioteki, parafie, ochotnicze straze pozarne, koła
łowieckie oraz inne organizacje społeczne, ktÓre mają siedzibę na terenie gminy, na której
terenie ma byĆ realizowany projekt, zgłoszony do konkursu.
Uczestnikami konkursu nie mogą byó jednostki samorządu terytorialnego ani ich urzędy,
przedsiębiorcy, pańie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalnośćpolityczną.

Realizacja projektów musi nastąpiÓ w terminie od 1 czerwca2020r. do 31 paŹdziernika 2O2Or.

W

Konkursie pzewidziane zostały następujące nagrody pienięzne pfzeznaczone na

sfinansowanie nagrodzonych nimi projektÓw:
5 nagród po 5.000 złotych każda (kategoria,,Amberone BIisko Nas 5 ooo")

Łączna wańoŚć nagród w konkursie wynos| 25.000 złotych
Wnioski naleŻy składać do 30 kwietnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 maja 2020 roku, a informacja o przyznanych
nagrodach zostanie umieszczona na stronie internetowej AmberOne Autostrady A1
www.a1.com.pl

Wszelkle informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.al.com.pl w
zakładce KONKURS oraz w Urzędach Gmin.

sERDEczNlE zAPRAszAMY Do UDzlAŁU W KoNKURslE!!!

