
REGULAMIN KONKURSU 
„100 lat trwamy ze strażakami” 

 
 
I. Postanowienia ogólne  

1. Konkurs „100 lat trwamy ze strażakami”, zwany dalej „Konkursem”, prowadzony jest przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Gliniance na zasadach niniejszego Regulaminu.  

2. Celem Konkursu jest popularyzacja ruchu OSP i historii OSP Glinianka. 
3. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje przez 

wypełnienie i przekazanie Organizatorowi formularza zgłoszeniowego.  
4. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.tuwiazowna.pl.  
5. Udział w Konkursie wiąże się z odpłatnością w wysokości 10,00 zł. W zamian Uczestnik otrzymuje 

znaczek typu buton, przygotowany z okazji jubileuszu OSP Glinianka. 
6. Konkurs jest anonimowy do momentu rozstrzygnięcia i ogłoszenia jego wyników.  
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. 

Dz. U. z 2015 r. poz.620, z późn. zm.).  
II. Uczestnicy Konkursu  

1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich (dalej: „Uczestnik Konkursu"), którzy: 
1) biorą udział w imprezie pn. „100-lecie OSP Glinianka” w dniu 27 sierpnia 2017 r. w Gliniance  

i w czasie ogłaszania wyników przebywają na terenie imprezy; 
2) posiadają dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; 
3) wypełniły i przekazały Organizatorowi formularz zgłoszeniowy. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie czynni Organizatora. 
3. Uczestnik konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, jednak może otrzymać tylko 

jedną nagrodę. 
III. Warunki udziału w Konkursie  

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne, że Uczestnik spełnia wymagania zawarte w pkt II 
oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.  

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest u Organizatora w czasie trwania imprezy, o której mowa w cz. II 
ust. 1 pkt. 1 w godz. 16.00 – 19.30. Formularz należy wypełnić i dostarczyć do stoiska promocyjnego 
Organizatora. 

3. Formularz zgłoszeniowy zawiera imię, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania Uczestnika. 
4. W wyborze nagród wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy złożyli poprawnie wypełnione   

i kompletne formularze, spełniający warunki podane w cz. II Regulaminu, a po wybraniu i zaproszeniu 
na scenę udzielą poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie, dotyczące OSP Glinianka. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest 27 sierpnia br. w Gliniance, ok. godz. 21.00 - 21.30. 
Informacje o wynikach konkursu zostaną podane ze sceny. 

6. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 
osobowych, w tym jego wizerunku, w celach związanych z Konkursem. 

7. Wizerunek, o którym mowa w ust. 6, może być wykorzystywany przez Organizatora lub osoby trzecie 
w materiałach służących popularyzacji Konkursu, a zwłaszcza w:  
a) mediach elektronicznych, w szczególności poprzez wprowadzenie i przechowywanie w pamięci 
komputera, na stronach internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp.,  
b) prasie i w telewizji,  
c) drukowanych materiałach promocyjnych (broszurach, ulotkach, biuletynach itp.). 

8. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 
IV. Nagrody  

1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe, przekazane na rzecz Organizatora lub zakupione na potrzeby 
Konkursu. 

2. W przypadku, gdy wyczytany ze sceny Uczestnik nie może odebrać nagrody osobiście (np. w związku z 
jego nieobecnością na terenie imprezy), nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który 
udzieli poprawnej odpowiedzi na zadanie pytanie. 

3. Od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie. 
4. Nagrody podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w stosownych przepisach. Podatek 

ten opłaci Uczestnik Konkursu, który otrzyma nagrodę od Organizatora. 
XIII. Postanowienia końcowe  

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  
2.  Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin. 
3. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu rozstrzygane będą zgodnie z 

postanowieniami Kodeksu cywilnego.  
4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych 

danych. 


