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Jesteś miłośnikiem kolei? Interesujesz się
rynkiem kolejowym? A może po prostu na
bieżąco śledzisz statystyki UTK? Weź udział w
zabawie – wystarczy udzielić odpowiedzi na
proste pytanie: ilu pasażerów przewiozła kolej
w Polsce w 2022 r.?

UTK powraca z konkursem na oszacowanie liczby pasażerów
pociągów. W poprzedniej edycji, w której wzięło udział ponad
400 osób, zwycięzca wytypował wielkość różniącą się zaledwie
o 0,0016% od rzeczywistej liczby pasażerów, wynikającej z
oficjalnych danych  UTK.

Urząd Transportu Kolejowego w dziale Dane Kolejowe
udostępnia statystyki dotyczące liczby pasażerów kolei. Dane za
cały 2022 r. dostępne będą 31 stycznia 2023 r. Z ostatnich
opublikowanych danych wynika, że w okresie styczeń-listopad
2022 r. z usług kolei skorzystało dokładnie 313 143 077
pasażerów.

Ile wyniesie ta wartość dla całego 2022 r.? Wytypuj najbardziej
zbliżony wynik i wygraj zestaw gadżetów UTK, a także
możliwość poznania Centrum Egzaminowania i Monitorowania
Maszynistów w Warszawie. Konkurs rozpoczyna się dzisiaj i trwa
do 22 stycznia 2022 r. do godziny 23:59.

Aby wziąć udział w konkursie należy
w formularzu na stronie UTK podać
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szacowaną liczbę z dokładnością do
jednego pasażera, zaakceptować
regulamin oraz podać swoje dane:
imię, nazwisko oraz adres e-mail.
Zgodnie z regulaminem każdy
uczestnik może udzielić odpowiedzi
tylko raz korzystając z jednego
adresu e-mail.

Zwycięzcą konkursu będzie osoba dla której różnica między
podaną wartością a liczbą pasażerów kolei wynikającą z 
oficjalnych danych UTK  na 31 stycznia 2023 r. będzie
najmniejsza. W przypadku, gdy prawidłowej odpowiedzi udzieli
kilka osób, organizator przewiduje maksymalnie trzy nagrody.
Jeśli prawidłowych odpowiedzi będzie więcej niż trzy,
zadecyduje pierwszeństwo w udzieleniu odpowiedzi, mierzone
jako moment oddania głosu na serwerze organizatora.

WYNIKI KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE
31 STYCZNIA 2023 R. WRAZ Z PUBLIKACJĄ
OFICJALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH
LICZBY PASAŻERÓW KOLEI W 2022 R.

Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej i warunkach
odbioru nagrody na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Życzymy powodzenia w zabawie!  
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