REGULAMIN AKCJI PREWENCYJNEJ
„Czujka czadu na czatach”
§1 Informacje ogólne
1. Akcja organizowana jest w ramach działań prewencyjnych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa Mieszkańców Powiatu Polickiego. Jego celem jest zwrócenie uwagi
na szczególne zagrożenie, jakie niesie za sobą tlenek węgla zwany popularnie
„czadem” oraz sposoby zabezpieczenia się przed utratą zdrowia lub życia w wyniku
jego działania.
2. Organizatorem akcji jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Policach.
3. Nagrodą za udział w akcji są czujki tlenku węgla ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Policach.
4. Informacje na temat akcji dostępne są w siedzibie organizatora oraz na stronie
internetowej: www.straz.police.pl/konkurs.
5. Akcja rozpoczyna się 19 kwietnia 2019 r. i trwa do wyczerpania puli czujek tlenku
węgla.
6. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Na potrzeby realizacji niniejszej akcji przeznaczono 75 czujek tlenku węgla.
§2 Warunki i zasady uczestnictwa w akcji
1. Uczestnikiem akcji może być każda osoba, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) zamieszkuje na terenie powiatu polickiego,
c) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem instytucji będącej organizatorem
niniejszej akcji lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
d) wypełni ankietę stanowiącą załącznik do niniejszego regulamin oraz złoży ją do
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach z siedzibą przy ul.
Tanowskiej 4A w Policach, osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty
(liczy się termin wpływu do sekretariatu KP PSP w Policach) bądź elektronicznej
na adres e-mail: biuro@straz.police.pl do 9 maja 2019 r.

2. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest łączne spełnienie warunków, o których mowa
w §2 pkt.1.
3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w akcji Uczestnik powinien zapoznać się
z warunkami uczestniczenia wskazanymi w niniejszym Regulaminie, W przypadku
negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków,
względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w konkursie), powinien
odstąpić od udziału w akcji. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w akcji
dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom
Regulaminu.
4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Komendę Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej o zmianie adresu lub innych danych podanych
w zgłoszeniu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez
Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego
identyfikację.
§3 Wydawanie nagród
1. Nagrodą w akcji jest: bateryjny czujnik tlenku węgla o czas okresie użytkowania 7 lat.
2. Decyzja o przyznaniu nagrody będzie podejmowana przez komisję konkursową
składającą się z 2 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Policach.
3. Przyznanie nagrody będzie uzależnione od analizy zagrożenia, wynikającego
z udzielonych odpowiedzi na pytania w ankiecie.
4. Posiedzenie komisji konkursowej będą odbywały się z częstotliwością odpowiadającą
potrzebom akcji.
5. Autorzy ankiet, którym zostaną przydzielone czujki zostaną o tym powiadomieni
telefonicznie lub mailowo w ciągu 7 dni od daty złożenia ankiety.
6. Przydzielone czujki tlenku węgla należy odebrać w siedzibie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Policach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 –
15.30.
7. Odbiór czujek nastąpi za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, na
podstawie protokołu wydania.
8. Osoby, które w ciągu 1 miesiąca od powziętej informacji o wygranym czujniku lub
dniu osobistego doręczenia nie odbiorą czujki, tracą prawo do odbioru nagrody.
9. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
§4 Dane osobowe uczestników akcji
1. Warunkiem udziału w akcji jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych
osobowych, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, niezbędnych do
przekazania nagród.

2. Przystępując do akcji i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm). Dane będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia niniejszego akcji oraz związku z wydaniem nagród.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach akcji jest
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach.
4. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników
akcji jedynie w zakresie niezbędnym do jego realizacji, w szczególności w celu
przekazania nagród zwycięzcom.
5. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz zgłoszenia
żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez
przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: KP PSP w Policach
ul. Tanowska 4A.
§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, przerwania lub odwołania
akcji. Decyzja organizatorów w tej sprawie będzie ostateczna.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
O każdej zmianie Regulaminu organizator poinformuje, zamieszczając ogłoszenie
na stronach internetowej www.straz.police.pl/konkurs.
3. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją organizatora, od której nie przysługuje
odwołanie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem
możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą.
5. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Interpretacja zasad Regulaminu akcji należy wyłączne do Organizatora, który
zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień.

