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Regulamin konkursu III edycji „Czadowy quiz” 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Czadowy quiz”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 

Czarnkowie i Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat. 

3. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w internecie, a także w siedzibach 

podmiotów będących organizatorami konkursu. 

4. Zasady organizacji konkursu określa niniejszy regulamin. 

5. Konkurs zaczyna się z dniem 1 listopada 2019 r. i kończy z dniem 31 marca 2020 r. 

6. Konkurs organizowany jest dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. 

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz.165 z późń.zm.) 

 

§2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu zwanym dalej „uczestnikiem” może być każda osoba 

fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności 

do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego; 

b) jest zameldowana na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego; 

c) w terminie trwania konkursu prawidłowo wypełni ankietę, wskazaną w załączniku 

nr 1 do niniejszego regulaminu; 

d) złoży ankietę konkursową: 

- osobiście w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie 

- za pośrednictwem poczty na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Czarnkowie ul. Ogrodowa 1, 64-700 Czarnków z dopiskiem „Czadowy 

quiz” – decyduje data wpływu do Komendy. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie wszystkich warunków 

zawartych w §2 ust. 1 niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

§3 

NAGRODY I LOSOWANIE 

 

1. Nagrodą w konkursie jest: czujka tlenku węgla. 

2. Losowanie nagród odbywać się będzie w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Czarnkowie raz w miesiącu w obecności Komisji konkursowej, 

wyznaczonej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Czarnkowie  
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3. W każdym losowaniu udział wezmą poprawnie wypełnione ankiety,które wpłynęły 

do organizatora w terminie od 1 do ostatniego dnia każdego miesiąca 

4. O wygranej uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą 

elektroniczną. 

5. Osobisty odbiór czujki, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem, z którego wynika fakt zameldowania na terenie powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego, przewidziany jest w terminie 30 dni, od dnia zawiadomienia o 

wygranej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. 

O sposobie i miejscu przekazania nagrody, uczestnicy konkursu zostaną 

powiadomieni w sposób wskazany w § 3 ust.4 niniejszego regulaminu. 

6. Osoby, które w terminie 30 dni nie odbiorą nagrody tracą prawo do jej odbioru. 

7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za 

nagrodę ani prawo do przeniesienia nagrody na inną osobę. 

 

§4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu zameldowania, opcjonalnie 

adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu- niezbędnych do przekazania 

nagrody. 

3. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża 

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, oraz 

rozpowszechnianie wizerunku przez organizatora. Dane będą przetwarzane w 

celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

4. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich 

poprawianie w warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie. 

 

 

 

 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, 

o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 


