
Regulamin konkursu wiedzy w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno –
informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” 

§1 
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa

się  konkurs  wiedzy  pod  nazwą  „Czujka  na  straży  Twojego  bezpieczeństwa”  (dalej:

„Konkurs”)  oraz  towarzyszące mu losowanie  nagród w postaci  czujek  tlenku węgla,

wśród uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Jelenia Góra z adresem siedziby: Plac Ratuszowy

58, 58-500 Jelenia Góra oraz Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze  

z adresem siedziby: ul. Sudecka 2, 58-500 Jelenia Góra.

3. Fundatorem nagród są Miasto Jelenia Góra, Castorama, Galeria Sudecka, Leroy Merlin,

Termy Cieplickie Sp. z o.o., MZK Jelenia Góra, CPU ZETO Sp. z o.o., Drukuje.com.pl 

4. Konkurs odbywa się na terenie miasta Jeleniej Góry.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Uczestnictwo  w  Konkursie   jest  ważne  po  prawidłowym wypełnieniu  testu  wiedzy  

i  zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Konkurs  przeprowadzony  zostanie  za  pomocą  testów  wiedzy  rozdawanych  przez

wyznaczone  osoby  przez  organizatora  oraz  udostępnione  zostaną  na  stronie

internetowej pod adresem URL: www.jeleniagora.pl .

8. Konkurs  realizowany jest  w terminie  od 13 grudnia  2019 r.  od godziny  1200, do  9

stycznia 2020 r. do godziny 1000.

9. Losowanie nagród rzeczowych w postaci czujek tlenku węgla odbędzie się  10 stycznia

2020 r. o godzinie 1600 w Galerii Sudeckiej przy ul. Aleja Jana Pawła II 51 Jelenia Góra.

§2

Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła

18 lat  i  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania  

w Jeleniej Górze.

2. Uczestnik,  który  przystępuje  do  wypełnienia  testu  wiedzy,  równocześnie  akceptuje

niniejszy  regulamin  w  całości.  Uczestnik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  zasad

ujętych  w niniejszym regulaminie.

3. Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.

4. Uczestnik zgodnie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych akceptuje   publiczne

odczytanie  swojego  imienia  i  nazwiska  w  celu  identyfikacji  uczestnika  konkursu,  w

przypadku wylosowania jego testu wiedzy i otrzymania czujnika tlenku węgla.



§3

Nagrody

1. Wyłonieni losowo Uczestnicy Konkursu otrzymają nagrodę rzeczową w postaci czujnika

tlenku węgla.

2. Wygrani Uczestnicy Konkursu będą mogli odebrać nagrody podczas losowania testów

wiedzy, tj.  10 stycznia 2020 r. o godzinie 1600 w Galerii Sudeckiej przy ul. Aleja Jana

Pawła II 51 Jelenia Góra.

3. Uczestnicy, którzy nie odbiorą nagrody podczas losowania, zostaną poinformowani przez

Organizatora   za  pośrednictwem rozmowy  telefonicznej  sposobie  ich  odebrania,  na

podany w teście wiedzy numer kontaktowy. 

4. Miejscem  odbioru  nagród  jest  Wydział  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego

Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra w godzinach

pracy Urzędu.  

5. Nagrody nie odebrane przez wygranych Uczestników z siedziby  Wydziału Zarządzania

Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra w

terminie 30 dni od losowania przechodzą na własność Organizatora.

6. Nagrody niewykorzystane oraz nieodebrane wykorzystane zostaną w kolejnej edycji. 

§4

Postanowienia końcowe

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa wskazana przez

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. 

2. Administratorem,  czyli  podmiotem  decydującym o  tym,  jak  będą  wykorzystywane  

dane osobowe, jest Miasto Jelenia Góra z siedzibą w Jeleniej Górze przy Pl. Ratuszowy

58. Udział w konkursie jest dobrowolny, a podanie danych wraz z zaznaczeniem zgody

jest niezbędne do udziału w losowaniu.

3. Regulamin  jest  dostępny  w  wersji  elektronicznej  na  stronie  www.jeleniagora.pl 

( do pobrania w formacie PDF).

4. Po zakończeniu konkursu Komisja sporządzi protokół z realizacji Konkursu.

5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej

Polskiej.

http://www.jeleniagora.pl/



