
 

Regulamin konkursu " Bezpieczna Jazda". 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu " Bezpieczna jazda " (zwanego dalej: "Konkursem") jest Wydział 
Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach, z siedzibą w Policach 
przy ul. Tanowskiej 8 ( zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 3 października 2016 roku i trwa do dnia 14 października 2016 
roku do godziny 23:59:59. 

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.policki.pl. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym 
regulaminem (zwanym dalej: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Na drodze Wybierz Życie” 
finansowanego z budżetu Powiatu Polickiego oraz dofinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. 

5. Partnerami w realizacji projektu pn. „Na drodze Wybierz Życie” są Komenda Powiatowa 
Policji w Policach oraz Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Policach. 

5. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi kierowców na problem bezpiecznej jazdy 
samochodem, adekwatnej do warunków panujących na drodze i zgodnej z przepisami ruchu 
drogowego.  

6. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte                   
w ankiecie stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. 

§2. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która 
poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie następujące kryteria: 

a) jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 
b)  posiada prawo jazdy kategorii „B”, 
c) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Policach oraz 

pracownikiem instytucji zaangażowanych w projekt lub członkiem ich rodzin, za jakich 
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uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków 
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym 
pożyciu, 

d) jest mieszkańcem powiatu polickiego. 

2. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się 
z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i, w przypadku 
negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, 
względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie), powinien odstąpić od 
udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje 
Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. 

3. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organizatora o zmianie adresu lub 
innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. Organizator  nie ponosi 
odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych 
uniemożliwiających jego identyfikację. 

§3. Zasady Konkursu 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie nadesłanie w terminie od 3 do 14 października 
2016 r. prawidłowo wypełnionych ankiet z poprawnymi odpowiedziami. 
2. Ankiety zgłoszeniowe stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. 
3. Ankietę należy dostarczyć do Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Policach ul. Tanowska 8, 72-010 Police, osobiście lub za pośrednictwem 
tradycyjnej poczty lub elektronicznej na adres e-mail: rychlik@policki.pl. 
4. Ankieta zgłoszeniowa wysłana pocztą elektroniczną musi mieć postać skanu zapisanego 
jako plik PDF. 

§4. Wybór Zwycięzców 

1. Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora do dnia 20 października 
2016 roku.  
2. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana przez Starostę Polickiego Komisja Konkursowa 
składająca się z: 2 pracowników Starostwa Powiatowego w Policach  i po jednym pracowniku 
Komendy Powiatowej Policji w Policach i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Policach. Zadaniem Komisji będzie w szczególności: 
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 
b) wyłonienie zwycięzców Konkursu, które nastąpi na podstawie losowo wybranych i 

sprawdzonych ankiet zgłoszeniowych. 
2. Komisja Konkursowa, wyłoni 4 laureatów konkursu, po jednym z każdej gminy z terenu 
powiatu polickiego. W przypadku, gdy z danej gminy nie będzie zgłoszeń, miejsce zostanie 
rozlosowane pośród uczestników z pozostałych gmin.  

3. Dane zwycięzcy (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostaną opublikowane na 
stronach www.policki.pl w terminie  3 dni roboczych od daty wyboru zwycięzców. 

4. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony pisemnie, 
tradycyjną pocztą. 
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§5. Nagrody 

1. Fundatorem nagród jest Powiat Policki. 

2. Nagrodami w konkursie są 4 vouchery na szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy. 
Szkolenie będzie dostępne dla zwycięzcy w terminie uzgodnionym z Organizatorem 
szkolenia nie później niż do 10 grudnia br. 

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nie 
odebrania przez nią nagrody, lub w przypadku nie spełnienia wymogów określonych 
w Regulaminie, nagroda przekazywana jest na rzecz innego Uczestnika Konkursu, 
wyłonionego przez Komisję Konkursową w drodze dodatkowego losowania spośród 
nadesłanych ankiet.  

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.  

5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. 
Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi 
stosowne oświadczenie na piśmie.  

6. Organizator powiadomi laureatów konkursu o terminie wręczania nagród w terminie 7 dni 
od wyłonienia. 

7. Zwycięzca zobowiązany jest do pokwitowania odbioru nagrody. 

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec 
Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne.  

§6. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest 
Organizator. 

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu 
jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania 
nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą 
anonimizowane, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.  

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie 
www.policki.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych 
danych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.  

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 
Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 
zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez 
przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Wydział Rozwoju Informacji 
i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach. 

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie 
adresu lub innych podanych przez siebie danych.  



6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego 
adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.  

§7. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, przerwania lub odwołania 
konkursu. Decyzja Organizatora w tej sprawie będzie ostateczna. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O każdej 
zmianie Regulaminu Organizator poinformuje, zamieszczając ogłoszenie na stronie 
internetowej www.policki.pl 

3. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora konkursu, od której nie 
przysługuje odwołanie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 
skontaktowania się z Laureatem. 

5. Wszelkie Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
6. Pytania dotyczące Regulaminu konkursu należy kierować do Wydziału Rozwoju, 

Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach. Osoba do kontaktu: Agnieszka 
Rychlik – Bakalarz e-mail: rychlik@policki.pl, tel. 9143 28 134. 

7. Interpretacja zasad Regulaminu konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który     
zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień. 
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