
REGULAMIN KONKURSU „Obudź bezpieczeństwo - uratuj życie” 

WARUNKI OGÓLNE: 

I. Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy Gminy Miasto Złotów, posiadający 
dokument tożsamości i potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Złotów 

II. Pytania konkursowe będą publikowane na stronie internetowej KP PSP Złotów  

FORMA KORESPONDENCYJNA: 

1. Konkurs korespondencyjny będzie  rozstrzygany w dziesięciu cotygodniowych edycjach. 
2. Pierwsza edycja konkursu rusza w poniedziałek 01.10.2018 r  
3. Każda edycja trwa 7 dni – zaczyna się rozpoczęciem przyjmowania arkuszy odpowiedzi  

o godz. 9.00 a kończy o godz. 8.00 dnia zakończenia edycji (pierwszy następny 
poniedziałek) liczy się data i godzina wpływu arkusza odpowiedzi - zgłoszenia. 

4. W każdej edycji obowiązuje ten sam zestaw pytań. 
5. Arkusz odpowiedzi (dostępny na stronie KP PSP Złotów) należy wypełnić i  

- zamieścić jako treść wiadomości e-mail. Następnie przesłać na adres: 
konkurs.zlotow@psp.wlkp.pl w tytule wiadomości wpisując hasło „KONKURS”  
lub 
- złożyć w formie papierowej w sekretariacie KP PSP Złotów 

6. W każdej edycji konkursu pod uwagę brane będzie tylko pierwsze zgłoszenie z tego 
samego adresu e-mail. 

7. Do losowania w każdej edycji zakwalifikowane będą zgłoszenia które zawierają 100% 
poprawnych odpowiedzi. 

8. Jako potwierdzenie zakwalifikowania uczestnik otrzyma kod który będzie obowiązywał 
uczestnika do zakończenia edycji (losowania nagród i ogłoszenia wyników). 

9. W każdej edycji pośród zakwalifikowanych zgłoszeń do rozlosowania jest 12 czujek 
tlenku węgla i 4 czujki dymu.  

10. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu zakończenia edycji do godziny 15.30  
na stronie internetowej KP PSP Złotów. 

11. Aby odebrać nagrodę laureat winien okazać zaświadczenie o przeglądzie kominowym 
budynku w którym zamieszkuje i podać adres e-mail z którego została wysłana 
odpowiedź - zgłoszenie.  
Jeśli zgłoszenie zostało złożone  osobiście w KP PSP odbiór nagrody będzie możliwy na 
podstawie okazanego zaświadczenia o przeglądzie kominowym budynku w którym 
zamieszkuje laureat i podania kodu otrzymanego w momencie zgłoszenia.  

12. Odbiór nagród w siedzibie KP PSP Złotów przy ul. Domańskiego 48a, po wcześniejszym 
ustaleniu terminu. 

13. Z dniem 29.12.2018 kończy się możliwość odbioru nagród. 
14. W ramach konkursu nie będą zbierane i przetwarzane dane osobowe uczestników.  
15. Udział w konkursie jest potwierdzeniem zapoznania się z treścią regulaminu i oznacza 

akceptację zasad w nim zawartych.  

 

 

 



 

 


