Regulamin konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
Projekt KIK‐76 współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” jest Komenda Główna Policji.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

3. Celem konkursu jest wzrost świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym,
propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz wiedzy z zakresu prawa
o ruchu drogowym.
4. Konkurs odbywa się od dnia ogłoszenia do odwołania w ramach kampanii społecznej
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” pod hasłem „Kieruj się rozsądkiem” mającej na celu
zwiększenie bezpieczeństwa wśród motocyklistów, seniorów (osób powyżej 60 roku życia)
i pieszych.
5. Konkurs organizowany jest w mediach wskazanych przez Organizatora takich jak serwisy
internetowe, radio, telewizja, prasa.
6. Konkurs dzieli się na zadania, które wykonują uczestnicy konkursu.
7. Zadania konkursowe są ogłaszane na stronie internetowej brd.policja.gov.pl. W informacji
zawarta jest treść zadania konkursowego i termin jego wykonania. Wykonane zdanie
konkursowe należy przesyłać na adres: konkurs@policja.gov.pl. Dotyczy to także pracy
plastycznej, którą należy przesłać w formacie pliku graficznego (np. JPG, bmp) lub grafiki
wektorowej (np. CDR).
8. W przypadku gdy przedmiotem konkursu jest Dzieło np. plakat lub ulotka, autor pracy
obowiązany jest złożyć oświadczenie, iż jest to praca wykonana osobiście przez niego i posiada
do niej wszelkie prawa autorskie. Ponadto oświadcza, iż wyraża zgodę na nieodpłatną publikację
swojej pracy na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz w formie drukowanej.
Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
9. Autor dzieła przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe i autorskie
prawa zależne do przesłanej na konkurs pracy na następujących polach eksploatacji:
‐ w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową,
elektroniczną, fotograficzną, laserową, poprzez zapis magnetyczny na każdym nośniku, włączając
w to także nośniki elektroniczne, CD‐ROM, DVD, papier, w tym technika zapisu magnetycznego
oraz cyfrową,
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‐ w zakresie rozpowszechniania Dzieła poprzez udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie,
‐ wykorzystania w zakresie działań promocyjnych kampanii „Kieruj się rozsądkiem” przez
Organizatora Konkursu.
10. Zwycięzca Konkursu zostaje wyłoniony przez Komisję Konkursową składającą się z
przedstawicieli Biura Prewencji i Ruchu Drogowego, powołaną przez Dyrektora Biura.
11. Osoba, która przystępuje do konkursu obowiązana jest przekazać swój telefon kontaktowy w
celu ewentualnego powiadomienia o zdobyciu nagrody i przekazaniu drogą telefoniczną swoich
danych teleadresowych.
12. Zwycięzcy konkursu będą ogłaszani na stronie internetowej, na której publikowane zostało
zadanie konkursowe, po upływie 10 dni od daty nadsyłania odpowiedzi na ogłoszone zadanie
konkursowe.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące
warunki:
- zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- wykonała zadanie Konkursowe określone przez Organizatora Konkursu,
- spełniła warunki określone w niniejszym Regulaminie;
- zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
- posiada uprawnienia do kierowania motocyklem;
- udostępniła Organizatorowi swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez
Organizatora dla celów wzięcia udziału w Konkursie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia o akceptacji niniejszego
Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Komenda Główna Policji
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150.
Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz
zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.

5. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich
równowartość pieniężną.
III. PRZEKAZYWANIE NAGRODY
1. Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora Konkursu w ciągu 7 dni od ogłoszenia
zwycięzcy zadania konkursowego . Mogą być też odbierane w siedzibie Organizatora tj.
siedzibie Komendy Głównej Policji.

3
2. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody
będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora (płatnika) podatku
dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana zdobywcy Nagrody pod
warunkiem spełnienia przez zdobywcę Nagrody tego obowiązku w sposób ustalony
z Organizatorem. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty
podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje
w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760,‐ złotych.
3. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną Nagrodę w Konkursie. Nagroda
w konkursie może być zestawem kilku artykułów.
4. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody w Konkursie, jeżeli:
- nie odbierze Nagrody w terminie uzgodnionym z Organizatorem;
- nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie,
- nie skontaktuje się z Organizatorem lub nie będzie możliwości skontaktowania się z nim
w terminie 3 dni od chwili ogłoszenia konkursu (zadania konkursowego);
- naruszy postanowienia Rozdziału II pkt. 1,2,3 Regulaminu;
- w innych wypadkach określonych w Regulaminie.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
a) ustalenia czynności konkursowych;
b) oceny zadań Konkursowych uczestników Konkursu;
c) wyłonienia zdobywców Nagród w Konkursie w oparciu o zasady określone
w Regulaminie.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.
3. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu przyjmowane będą w ciągu 7 dni od daty
ogłoszenia wyników w konkursie wyłącznie, w trybie korespondencji na adres e‐mail
konkurs.brd@policja.pl. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia otrzymania reklamacji. Okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o następne
14 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Odpowiedź na
reklamację Organizator kieruje na adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania
wskazany przez uczestnika Konkursu.
4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów
z przesyłaniem danych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę
danych lub ich uszkodzenie podczas lub po transmisji.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagród
zdobywcom Nagród w Konkursie z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza podania
błędnego adresu zamieszkania przez zdobywcę Nagrody w Konkursie.
6. Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestników Konkursu w związku z realizacją
Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagród w Konkursie.
7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w
życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Konkursu.
8. Organizator ustanawia konto: konkurs.brd@policja.gov.pl dla wszelkiej korespondencji
związanej z Konkursem.
Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

