Regulamin konkursu
organizowanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej
Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu, adres siedziby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu ul. Poznańska 133, 88-100 Inowrocław, zwany dalej „organizatorem”,
albo „Komendantem Powiatowym PSP”. Dalsze odwołania do siedziby organizatora,
odnoszą się do ww. siedziby.
2. Celem konkursu jest promocja wiedzy o zagrożeniach powodowanych przez trujący gaz
tlenek węgla, potocznie zwany czadem, przyczyn powstawania tych zagrożeń
oraz skutecznych metod ratowania ludzi zatrutych tym gazem.
3. Niniejszy regulamin, dalej „regulamin”, określa zasady udziału w konkursie, zasady jego
przebiegu, zasady przyznawania nagród, odpowiedzialności oraz rozpatrywania reklamacji
związanych z konkursem.
§ 2. Czas trwania konkursu, sposób ogłoszenia konkursu.
1. Konkurs trwa od 15 października 2019 r. do 20 listopada 2019 r.
2. W konkursie biorą udział pisemne zgłoszenia zawierające poprawne odpowiedzi
na pytania konkursowe i spełniające dalej określone kryteria, dokonane od 15
października 2019 r. do 20 listopada 2019 r.
3. Zgłoszenia, o których mowa w p. 2, dostarczone po 20 listopada 2019 r. nie będą
rozpatrywane.
4. Szczegółowe zasady przebiegu konkursu i terminy z nim związane określono w § 3 i § 4.
5. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Inowrocławiu – http://www.kppsp.inowroclaw.pl, oraz poprzez
przekazanie informacji w lokalnych środkach masowego przekazu.
§ 3. Warunki uczestnictwa oraz przebieg konkursu.
1. Uczestnikiem konkursu, dalej „uczestnikiem”, może być wyłącznie pełnoletnia osoba
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie
powiatu inowrocławskiego, zameldowana na pobyt stały na obszarze powiatu
inowrocławskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397), dalej „ustawa o ewidencji ludności”.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie, o którym mowa w § 2 p. 2,
zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość zamieszkania – pobyt stały
uczestnika, miejscowość i datę sporządzenia, zawierające poprawne odpowiedzi
na określone dalej pytania konkursowe oraz określone dalej zgody uczestnika, dalej
„zgłoszenie”. Zgłoszenie powinno być sporządzone czytelnie, techniką dowolną.
Zgłoszenie powinno również zawierać adres uczestnika do korespondencji. Zgłoszenie
powinno być czytelnie podpisane przez uczestnika.
3. Wzór zgłoszenia określono w załączniku nr 1 do regulaminu. Dopuszcza się inną formę
układu zgłoszenia pod warunkiem, że będzie ono zawierało wszystkie określone
regulaminem elementy.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na publikację na stronie
internetowej organizatora http://www.kppsp.inowroclaw.pl następujących danych
uczestnika, który zostanie wybrany zwycięzcą konkursu zgodnie z dalej określonymi
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zasadami: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wizerunek na zdjęciach z wręczenia
głównej nagrody. Żadne inne dane nie będą publikowane, ani udostępniane.
Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie ww. danych
osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz.
UE L Nr 119 str. 1, dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), a także art. 81 i następnych ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.),
dalej „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.
W konkursie nie mogą brać udziału strażacy pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, adres jak w § 1
p. 1 regulaminu, a także ich małżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi
we wspólnym gospodarstwie domowym. Powyższe wykluczenie odnosi się również
do osób odbywających w ww. Komendzie Powiatowej praktykę zawodową, praktykę
studencką, staż absolwencki, dla których wymagane jest przeprowadzenie szkoleń
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w przepisach art. 2373
Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
Potwierdzeniem miejsca zamieszkania na pobyt stały, o którym mowa w p. 1, jest okazanie
potwierdzenia zameldowania na dowodzie tożsamości – dowodzie osobistym, bądź innym
urzędowym poświadczeniu miejsca zameldowania na pobyt stały, zgodnie z przepisami
ustawy o ewidencji ludności. Potwierdzenie to zostanie przeprowadzone przed wręczeniem
głównych nagród, o których mowa w § 4. Pozytywne potwierdzenie jest warunkiem
odbioru głównej nagrody.
Potwierdzeniem spełniania kryterium wiekowego udziału w konkursie, o którym mowa
w p. 1, jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem – dowodu osobistego. Potwierdzenie
to zostanie przeprowadzone w terminie określonym w p. 6 zdanie drugie. Potwierdzenie
to jest warunkiem odbioru nagrody głównej.
Zadania konkursowe:
a) Wymień 3 objawy mogące świadczyć o zatruciu tlenkiem węgla.
b) Uzupełnij zdanie: Gaśnica oznaczona symbolem F służy do gaszenia:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
c) Zaznacz X właściwą odpowiedź.
PRAWDA
FAŁSZ
1. Senność to jeden z objawów zatrucia tlenkiem węgla.
2. Czad można rozpoznać po zapachu.
3. W czasie pożaru nie należy korzystać z windy (dźwigu).
4. Czujka tlenku węgla wykrywa już minimalne stężenie tlenku węgla.
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest nie5. sprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych
i dymowych.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie
6. jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując
przy długotrwałym narażeniu śmierć.
7. W przypadku ulatniania się czadu, nie należy otwierać okien.

10. Poprawnie rozwiązane zadania konkursowe określone w p. 8 zawiera załącznik nr 2
do regulaminu, który zostanie publicznie otwarty 21 listopada 2019 r. o godzinie 10:00.
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11. Zgłoszenia zostaną publicznie otwarte 21 listopada 2019 r. o godzinie 10:10 w siedzibie
organizatora. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się według kolejności ich dostarczenia
do organizatora – zarejestrowania w rejestrach, o których mowa w p. 12.
12. Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby organizatora za pomocą przesyłki pocztowej,
bądź osobiście w terminie do 20 listopada 2019 r. do godziny 24:00 W przypadku
przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego i odpowiednio nie ma
zastosowania § 2 p. 3. W godzinach 15:30 - 7:30, w przypadku osobistego dostarczania
zgłoszenia, zgłoszenie odbierze i potwierdzi jego złożenie dyżurny stanowiska kierowania
Komendanta Powiatowego PSP pełniący tego dnia służbę zgodnie z harmonogramem
służby ww. stanowiska kierowania. Potwierdzenie złożenia zgłoszenia następuje poprzez
jego zarejestrowanie w „Rejestrze wpływu korespondencji przychodzącej”, prowadzonym
odpowiednio przez sekretariat organizatora, albo ww. stanowisko kierowania. Zgłoszenia
doręczone osobiście 20 listopada 2019 r. w godzinach 15:30-24:00 zostaną na kopercie
opatrzone godziną doręczenia zgłoszenia.
13. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
14. Zgłoszenia powinny być dostarczone w trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs”
oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika, miejscowością zamieszkania.
15. Rozstrzygnięcia konkursu 21 listopada 2019 r. od godziny 11:00, dokona komisja
konkursowa, dalej określana „komisją konkursową”, w składzie:
1. Przewodniczący – st. bryg. Tomasz Kruczyński Zastępca Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,
2. kpt. Jarosław Skotnicki – kierownik sekcji w sekcji kontrolno-rozpoznawczej,
3. Milena Klajn – starszy inspektor w sekcji organizacyjno-kadrowej,
4. sekretarz – Anna Kucharska – starszy specjalista w sekcji organizacyjno-kadrowej.
16. Ocena zgłoszeń odbywa się poprzez weryfikację zawartości danych, o których mowa
w p. 1-5, poprawności udzielonych odpowiedzi z treścią poprawnych odpowiedzi,
określonych w załączniku nr 2 do regulaminu. System oceny: 0 – odpowiedź niezgodna
z ww. poprawną odpowiedzią; 1 – odpowiedź zgodna z ww. poprawną odpowiedzią. Każde
zgłoszenie może otrzymać maksymalnie 3 punkty za pozytywne odpowiedzi. Kolejność
oceny zgłoszeń – według kolejności dostarczenia zgłoszeń, o której mowa w p. 10.
17. Odpowiedzi mogą być podane innymi słowami niż określone w załączniku nr 2
do regulaminu, bądź w innym układzie składniowym odpowiedzi – decyduje znaczenie
merytoryczne odpowiedzi.
18. Do etapu losowania głównych nagród przechodzą tylko zgłoszenia spełniające kryteria
określone w p. 1-5, ocenione na 3 punkty za poprawne odpowiedzi. Losowanie zostanie
przeprowadzone 22 listopada 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie organizatora.
Zgłoszenia zakwalifikowane do ww. losowania zostaną zapakowane w jednakowe koperty
dostarczone przez organizatora i zabezpieczone przez komisję konkursową. Koperty te nie
mogą być w żaden sposób oznakowane, aby uniemożliwić ewentualną identyfikację
uczestnika bez wyjęcia zgłoszenia z koperty. Zgłoszenia niezakwalifikowane do ww.
losowania pozostają bez dalszego rozpatrywania w aktach konkursu.
19. Sekretarz komisji konkursowej prowadzi bazę zgłoszeń i dokumentację konkursu,
przechowuje odpowiednio zabezpieczone zgłoszenia.
20. Komisja konkursowa, sporządzi protokół z rozstrzygnięcia, w którym zostaną zawarte:
1) dane identyfikujące uczestnika i oceniane zgłoszenie, określone w p. 2,
2) wyniki weryfikacji, o której mowa w p. 16 i p. 18,
3) określone w dalszej części załączniki.
21. Protokół, o którym mowa w p. 20 zatwierdza Komendant Powiatowy PSP.
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§ 4. Nagrody w konkursie, zasady przyznawania i odbiór nagród w konkursie.
1. W konkursie przyznanych zostanie sześć głównych nagród w postaci kompaktowego
czujnika tlenku węgla produkcji Kidde Safety Europe Ltd. Główna nagroda jest produktem
nowym, fabrycznie zapakowanym przez ww. podmioty, dopuszczonym do stosowania
zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej w tym zakresie. Główna nagroda jest
zaopatrzona w wymagane instrukcje obsługi w języku polskim, których przestrzeganie
gwarantuje prawidłowość działania.
2. Główną nagrodę otrzyma sześcioro uczestników, których zgłoszenia spełniają kryteria
określone w § 3 p. 18, wylosowanych spośród ww. zgłoszeń, dalej „zwycięzcy”.
Losowanie głównej nagrody zostanie przeprowadzone w terminie określonym w § 3 p. 18
zdanie drugie, poprzez losowy wybór sześciorga zwycięzców, którego dokona
przewodniczący komisji konkursowej, w asyście pozostałych członków tej komisji.
Losowanych będzie sześć zgłoszeń spośród zakwalifikowanych do tego etapu,
zapakowanych w ww. jednakowe koperty bez oznaczeń, włożonych do kartonowego
pojemnika otwartego od góry. Zgłoszenia niewylosowane pozostają w ww. zamkniętych
kopertach.
3. Każdy zwycięzca ma prawo do jednej spośród sześciu nagród głównych.
4. Baza zwycięzców stanowi integralny załącznik do protokołu z rozstrzygnięcia, o którym
mowa w § 3 p. 20.
5. Zwycięzcy zostaną niezwłocznie pisemnie powiadomieni przez organizatora o wygranej,
na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu. Zawiadomienie, o którym mowa
wyżej, zostanie doręczone pocztą, albo poprzez gońca w godzinach 7:30-19:30,
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgodnym z Kpa.
6. Lista zwycięzców, zawierająca imię i nazwisko zwycięzcy, miejscowość zamieszkania,
zostanie opublikowana na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Inowrocławiu http://kppsp.inowroclaw.pl. Publikacja nastąpi niezwłocznie
po wyłonieniu zwycięzców. Zdjęcia z wręczenia głównej nagrody zostaną opublikowane
na ww. zasadach.
7. Wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2019 r. w siedzibie Komendanta Powiatowego
PSP, o godzinie 10:00.
8. Warunkiem odebrania głównej nagrody jest pozytywne potwierdzenie przez zwycięzcę
kryteriów udziału w konkursie, na zasadach opisanych w § 3 p. 6 i p. 7. Czynności
opisanego wyżej potwierdzenia przeprowadza komisja konkursowa, odnotowując je
w załączniku do protokołu z rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 3 p. 20. Załącznik ten
stanowi integralną część ww. protokołu.
9. W przypadku utraty przez zwycięzcę prawa do nagrody głównej z powodu negatywnego
potwierdzenia kryteriów, o którym mowa w p. 8, komisja konkursowa oraz organizator
niezwłocznie przeprowadzają ponownie czynności opisane w p. 2 spośród pozostałych
zgłoszeń spełniających kryteria uprawniające do losowania głównej nagrody, p. 5, p. 8.
Dodatkowy termin wręczenia nagród w przypadku opisanym wyżej ustala się na 10
stycznia 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie organizatora.
10. W przypadku kolejnej utraty prawa do nagrody głównej przez zwycięzcę wybranego
zgodnie z p. 9, komisja konkursowa i organizator powtarzają czynności konkursowe
na zasadach określonych w p. 9. Ostatni termin wręczenia głównej nagrody ustala się
na 20 stycznia 2020 r. o godzinie 15:00 w siedzibie organizatora.
11. W przypadku utraty prawa do głównej nagrody przez zwycięzcę wybranego zgodnie
z p. 10, konkurs zostaje zamknięty, nagroda główna nie zostanie wręczona.
12. W przypadku braku możliwości odbioru głównej nagrody przez jednego ze zwycięzców
w ustalonych wyżej terminach, wynikającej z obiektywnie uzasadnionych przyczyn,
wręczenie temu zwycięzcy głównej nagrody odbędzie się w terminie ustalonym pomiędzy
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tym zwycięzcą a organizatorem, w terminie dogodnym dla obu stron, po pozytywnym
wyniku potwierdzenia określonego w p. 8. Powyższe dotyczy każdego ze zwycięzców.
13. W przypadku braku możliwości powiadomienia zwycięzcy z powodu nieprawidłowego
wypełnienia zgłoszenia przez uczestnika, zmiany miejsca pobytu uczestnika w czasie
trwania konkursu lub zmiany innych danych osobowych i informacji podanych
przez uczestnika uniemożliwiającej zidentyfikowanie i odnalezienie zwycięzcy, komisja
konkursowa i organizator odpowiednio stosują postanowienia p. 9, p. 10, p. 11. Powyższe
wymaga potwierdzenia w formie pisemnej, stanowiącego załącznik do ww. protokołu
z rozstrzygnięcia.
§ 5. Odpowiedzialność.
1. Komendant Powiatowy PSP nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
majątkową lub niemajątkową poniesioną przez uczestnika w wyniku wzięcia udziału
w konkursie i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem głównej nagrody.
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie
udziału w konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
3. Reklamacje związane z główną nagrodą rozpatruje dystrybutor wskazany w § 4 p. 1,
za pośrednictwem Komendanta Powiatowego PSP. Termin na wniesienie reklamacji
w tym zakresie upływa po dwóch latach od dnia wręczenia nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody głównej
przez zwycięzcę w terminach określonych w § 4 p. 6, p. 9, p. 10.
5. Komendant Powiatowy PSP nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania
głównej nagrody w przypadku jej użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi. Baterie
stanowiące zasilanie głównej nagrody, po wyczerpaniu dostarczonych z tą nagrodą,
zwycięzca wymienia na własny koszt i odpowiedzialność.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez
uczestników, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę
innych danych osobowych i informacji podanych przez uczestnika uniemożliwiającą
zidentyfikowanie i odnalezienie zwycięzcy.
§ 6. Reklamacje związane z konkursem.
1. Reklamacje związane z konkursem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej
listem poleconym, bądź doręczone osobiście przez składającego reklamację, pod rygorem
nieważności, na adres siedziby organizatora nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni
od daty
ogłoszenia
listy
zwycięzców
na
Stronie
internetowej
http://www.kppsp.inowroclaw.pl.
2. Reklamację, o której mowa w p. 1, rozpatruje organizator w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia oraz niezwłocznie przekazuje rozstrzygnięcie zainteresowanemu w formie
pisemnej na adres wskazany w reklamacji.
3. Decyzja organizatora dotycząca rozstrzygnięcia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych uczestnika w zakresie zawartym w zgłoszeniu
oraz wizerunku na zdjęciach z wręczenia głównej nagrody jest Komendant Powiatowy
PSP. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
oraz ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych w celach uczestnictwa
i rozstrzygnięcia konkursu, a także w celu promowania bezpieczeństwa pożarowego –
ochrona przed zagrożeniem tlenkiem węgla.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, datę
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urodzenia, miejscowość zamieszkania – pobyt stały uczestnika, adres uczestnika
do korespondencji, ww. wizerunek.
Dane osobowe uczestników nie będą dalej udostępniane, poza publikacją ww. danych
zwycięzców na stronie internetowej http://www.kppsp.inowroclaw.pl.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na warunkach podanych
w regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udziału w konkursie i otrzymania
nagrody.
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych,
uczestnik musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Komendanta Powiatowego PSP,
z dopiskiem na kopercie „dane osobowe konkurs”. Odpowiedź na zapytanie jest przesyłana
w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.
W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych
uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji. W tym celu należy przesłać ww. pisemną
aktualizację pocztą, albo doręczyć osobiście organizatorowi. Koperta musi być oznaczona
„dane osobowe konkurs”.
§ 8. Postanowienia końcowe.

1. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej
http://www.kppsp.inowroclaw.pl. Uczestnik może również otrzymać wydruk regulaminu,
przesyłając, na adres siedziby organizatora, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs
regulamin” pustą, zaadresowaną do siebie kopertę, z naklejonym znaczkiem pocztowym
odpowiedniej wartości. Organizator nie ma obowiązku wysyłania regulaminu, jeśli
przesyłkę z ww. pustą kopertą otrzyma po 20 listopada 2019 r.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu
/-/
st. bryg. mgr inż. Andrzej Stachowicz

Załączniki:
Nr 1 – Wzór zgłoszenia udziału w konkursie
Nr 2 – Zadania konkursowe i poprawne rozwiązania
AK.2019
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