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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem  konkursu  „Bezpieczeństwo w  ruchu  drogowym”  są  jednostki  organizacyjne 
Policji oraz podmioty współpracujące przy realizacji Projektu KIK‐76.  

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. 

3.  Konkurs  odbywa  się  od  dnia  7  października  2013  roku  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.   

4.  Problematyka  konkursu  jest  ściśle  związana  z  problematyką  bezpieczeństwa  w  ruchu 
drogowym.  

5.  Konkurs  organizowany  jest  w mediach  wskazanych  przez  Organizatora  takich  jak  serwisy 
internetowe,  radio,  telewizja,  prasa.  Informacje  na  temat  konkursu  będą  ukazywały  się  na 
bieżąco  na  stronie  internetowej  www.brd.policja.pl/kampania  oraz  na  innych  portalach 
wskazanych przez Organizatora. 

6. Konkurs dzieli się na zadania, które wykonują uczestnicy konkursu. 

7. Konkurs polega przykładowo na wykonaniu jednego z następujących zadań, które nie łączą się 
ze sobą: 

‐ udzieleniu odpowiedzi na pytanie/pytania związane z bezpieczeństwem w  ruchu drogowym  i 
znajomością przepisów prawa o ruchu drogowym, 

‐ wykonaniu projektu plakatu związanego z bezpieczeństwem w ruchu drogowym,   

‐ wykonaniu projektu ulotki związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, 

‐ napisaniu artykułu o tematyce i objętości wskazanej przez Organizatora konkursu. 

8. Organizator  konkursu  na  stronie  internetowej www.brd.policja.pl/kampania  oraz  na  innych 
portalach wskazanych przez Organizatora będzie zamieszczał następujące informacje: 

‐ w jakim terminie i w jakich mediach zostanie ogłoszone zadanie konkursowe, 

‐ jakie zadanie będzie miał do wykonania uczestnik konkursu, 
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‐ kiedy upływa termin wykonania zadania konkursowego, 

‐ w jakim terminie zostanie ogłoszony zwycięzca zadania konkursowego, 

‐ jaka będzie nagroda dla osoby, która najlepiej wypełni zadanie konkursowe. 

9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osobę przystępującą 
do konkursu na nieodpłatną publikację pracy konkursowej na stronie internetowej Organizatora.  

10. W przypadku ogłoszenia konkursu w  Internecie prawidłowe odpowiedzi wraz  z  imieniem  i 
nazwiskiem zwycięzcy oraz nazwą miejscowości, z której pochodzi będą publikowane na stronie 
internetowej. 

11. Publikacja pracy konkursowej odbędzie się w terminie określonym przez Organizatora. Praca 
będzie publikowana przez okres czasu wskazany przez organizatora. 

II. CEL KONKURSU 
 
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. 
 
III. 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; 
- 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. 

 

IV. PRZEKAZYWEANIE NAGRODY 
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1. Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora Konkursu. Mogą być też odbierane w siedzibie 
Organizatora  tj.  siedzibie  Komendy  Głównej  Policji  lub  siedzibie  komendy  wojewódzkiej 
Policji właściwej dla miejsca zamieszkania osoby nagrodzonej.  

2.  Listy  zdobywców  Nagród  w  konkursie  będą  ogłaszane  nie  później  niż  w  ciągu    7  dni 
roboczych od  zakończenia  zadania,   na  stronie  internetowej www.brd.policja. pl/kampania 
lub  w  innych  mediach  wskazanych  przez  Organizatora  na  stronie 
www.brd.policja.pl/kampania. 

3. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane zdobywcom Nagród w Konkursie w terminie do 
30 dni roboczych od dnia opublikowania/ogłoszenia    listy zdobywców Nagród w Konkursie, 
pod warunkiem spełnienia przez zdobywców Nagród obowiązków wskazanych w Rozdziale III 
pkt 1, 2 i 3 Regulaminu.  

4. 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.   

5.  Każdy  uczestnik  Konkursu  może  zdobyć  tylko  jedną  Nagrodę  w  Konkursie.  Nagroda 
w konkursie może być zestawem kilku artykułów. 

6. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody w Konkursie, jeżeli: 
- nie  odbierze  Nagrody  w  terminie  określonym  w  Regulaminie  lub  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  7  dni  od  chwili  ogłoszenia  zwycięzcy  zadania  przewidzianego 
w Regulaminie; 

- naruszy postanowienia Rozdziału III pkt. 1,2,3 Regulaminu; 
- w innych wypadkach określonych w Regulaminie. 

 
V. Zasady wyboru zdobywców Nagród. 
 
1. W przypadku zadań konkursowych polegających na: 
 
‐ wykonaniu projektu plakatu związanego z bezpieczeństwem w ruchu drogowym,   

‐ wykonaniu projektu ulotki związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, 

‐ napisaniu artykułu o tematyce i objętości wskazanej przez Organizatora konkursu 

zwycięzca  zostanie  wyłoniony  przez  Komisję  Konkursową  powołaną  przez  Organizatora 
Konkursu. 

2.  W  przypadku  gdy  zadanie  konkursowe  polegające  na  udzielaniu  odpowiedzi  na  pytanie 
pytanie/pytania  związane  z  bezpieczeństwem  w  ruchu  drogowym  i  znajomością  przepisów 
prawa o ruchu drogowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej i do Organizatora wpłynie 
więcej  niż  jedna  prawidłowa  odpowiedź,  zwycięzca  zostanie  wyłoniony  przez  komisje 
konkursową  w  drodze  losowania  spośród  wszystkich  osób,  które  nadeślą  prawidłowe 
odpowiedzi. 
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3.  W  przypadku  zadania  konkursowego  polegającego  na  udzielaniu  odpowiedzi  na  pytanie 
pytanie/pytania  związane  z  bezpieczeństwem  w  ruchu  drogowym  i  znajomością  przepisów 
prawa  o  ruchu  drogowym  ogłoszonego w  radiu  lub w  telewizji  zwycięzca  zostanie wyłoniony 
przez osobę/osoby reprezentującą Komisję Konkursową w siedzibie radia lub telewizji.  

 
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 
roboczych  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. 
 
 

 


