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REGULAMIN KONKURSU  
„Wiedza w służbie więziennej – bezpieczeństwo i standardy” 

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Organizatorem konkursu „Wiedza w służbie więziennej – bezpieczeństwo i standardy” 
(Konkurs) jest EURO-MEDIA Sp. z o. o. przy ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037549 
1.2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin. Regulamin Konkursu dostępny jest na 
stronie internetowej (www. http://securitech-sw.pl) oraz w siedzibie Organizatora przy ul. 
Rosoła 10a, 02-786 Warszawa.  
1.3. Konkurs jest adresowany do zamkniętego kręgu osób tj. wyłącznie do osób fizycznych, 
pracowników służby więziennej biorących udział w konferencji „Bezpieczeństwo statyczne i 
dynamiczne w jednostkach penitencjarnych””, która odbędzie się dniach 22-23 maja 2018 r. 
w Kaliszu. Konkurs nie ma charakteru publicznego. 
1.4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. 
1.5. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 
1.6. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego  Konkursu jest – w 
 rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst  
jednolity  Dz.U. z  2016 poz.  922. z późn. zm.) – Organizator.  
1.7. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej. 
1.8. Konkurs rozpoczyna się dnia 22 maja 2018 r. i trwa do 23 maja 2018 r.  
1.9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu poszczególnych etapów 
Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, 
Organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie 
podlegają zaskarżeniu. 
 
2. Zasady konkursu  
2.1. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Konkursie jest wzięcie przez Uczestnika 
udziału w 2 (dwóch) dowolnych warsztatach tematycznych oraz w 7 (siedmiu) dowolnych 
prezentacjach partnerów technicznych  organizowanych w ramach konferencji 
„Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach penitencjarnych” oraz 
udokumentowanie udziału na kartach uczestnictwa. Karty zostaną opieczętowane/ 
wypełnione/ oznaczone przez prowadzących warsztaty bądź Organizatora. 
2.2. Uczestnik powinien drukowanymi literami wypełnić kartę uczestnictwa (imię, nazwisko, 
telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz wyrazić zgody: na ich przetwarzanie w celach 
związanych z Konkursem i publikacji danych osobowych w mediach w przypadku wygranej w 
konkursie. Wyrażenie zgód jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 
2.3. Uczestnik w drugim dniu konferencji, czyli 23 maja 2018r. złoży kartę uczestnictwa w 
miejscu wskazanym przez Organizatora. 
2.4. Wyłonienie Laureatów oraz rozdanie nagród odbędzie się 23 maja. 
3. Nagrody i zasady ich przyznawania.  
3.1. W Konkursie „przewidziane są następujące nagrody rzeczowe: 4 główne nagródy 
rzeczowe o łącznej wartości 2500 zł tj.  
  
 a. laptop  
 b. tablet  
 c. micro wieża 
 d. aparat wodoodporny 
 
 oraz dla pozostałych uczestników Konkursu egzemplarze czasopisma Ochrona Mienia nr 
3/2018 i Informacji o wartości 15 zł 
3.2. Cztery główne nagródy rzeczowe zostaną kolejno przyznane Uczestnikom, którzy wzięli 
udział w największej liczbie warsztatów tematycznych, zgodnie z informacjami 
potwierdzonymi na kartach uczestnictwa oraz odpowiedzieli prawidłowo na pytanie 
Konkursowe. Pozostali Uczestnicy Konkursu otrzymają egzemplarze bieżącego czasopisma 
Ochrona Mienia i Informacji.  



 2 

3.3. Pytania Konkursowe zostaną zadane Laureatom w Finale, który odbędzie się po 
zakończeniu merytorycznej części konferencji 23 maja 2018 r. O godzinie Finału Organizator 
powiadomi Uczestników drugiego dnia konferencji. Prawidłowa odpowiedź na Pytanie 
Konkursowe jest warunkiem otrzymania nagrody głównej. W przypadku nieobecności 
Uczestników podczas Finału albo w przypadku braku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na 
Pytanie Konkursowe uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody głównej, a Pytanie 
Konkursowe zadawane jest następnej w kolejności osobie zakwalifikowanej do udziału w 
Konkursie. 
3.4. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce. 
3.5. Każdy Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę. 
3.6. Wydanie nagród głównych odbędzie się 23 maja 2018r. po wyłonieniu Laureatów. 
Pozostali Uczestnicy otrzymają egzemplarze czasopisma Ochrona Mienia i Informacji nr 
3/2018 drogą pocztową na adres wskazany w karcie uczestnictwa. 3.6 Organizator nie 
odpowiada za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika albo za niepoprawne dane 
adresowe wskazane w karcie uczestnictwa.  
3.7. Organizator odpowiada za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 
wydane nagrody rzeczowe.  
 
4. Inne postanowienia 
4.1. Organizator przetwarza dane Uczestników w celu wykonania czynności wynikających z 
regulaminu konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym 
podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i przekazania nagród. 
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji dotyczącej Konkursu drogą 
elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., 
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę.  
4.3. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią 
fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w 
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych. 
   

 


