
Regulamin konkursu  

„100 lat jedności ochotniczego pożarnictwa” 
 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. 

Lubuskiego  z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 3/5, NIP: 929-10-03-751. 

2. Fundatorem nagrody jest BRANDBULL POLSKA S.A. ODDZIAŁ KZPT W KALISZU, ul. Przybrzeżna 37,  

62-800 Kalisz. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na 

łamach serwisu.  

4. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, zwana dalej „komisją’’ będzie czuwać nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu. W skład komisji wejdą przedstawiciele organizatora. 

5. Ogłoszenie o konkursie będzie zamieszczone na profilu Facebook organizatora oraz na stronie 

organizatora www.zosprp.com.  

6. Celem konkursu jest: 

6.1   upamiętnienie historii ochotniczego pożarnictwa, 

6.2 kształtowanie aktywnej postawy wobec historii,  dokumentowania dziejów i propagowania 

ochotniczego pożarnictwa. 

 

Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Ochotnicze Straże Pożarne zarejestrowana  w woj. lubuskim. 

2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do końca dnia 20.05.2021 r. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 24.05.2021 na stronie Facebook organizatora. 

4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook  znajdującym 

się pod adresem: https://www.facebook.com/Oddzia%C5%82-Wojew%C3%B3dzki-Zwi%C4%85zku-OSP-

RP-Wojew%C3%B3dztwa-Lubuskiego-w-Zielonej-G%C3%B3rze-107430844380550 

 

Zadanie konkursowe 

 

1. Zadanie konkursowe polega na wybraniu i wysłaniu na adres mailowy zowzosprpwl@gmail.com 

najciekawszego  zdjęcia z historii jednostki OSP, związanego z obchodami Dnia Strażaka. 

2. Każdy uczestnik (czyli każda OSP) może zgłosić tylko jedno zdjęcie konkursowe. Jeśli zostanie wysłane 

kolejne zgłoszenie z tej samej OSP zostanie ono  anulowane.  Jeśli  będzie zgłoszone więcej niż jedno 

zdjęcie uczestnik zostanie wykluczony z konkursu. 

3. Zdjęcie należy przesłać w powszechnie dostępnym formacie np. jpeg, tiff, png. Wielkość zdjęcia – do 250 

KB. Tytuł zdjęcia powinien zawierać informację z jakiej jednostki OSP pochodzi (np. Cybinka.jpg). W 

treści maila należy załączyć dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer  telefonu, adres e-mail) do 

przedstawiciela OSP. 

4. W konkursie zostanie wyłonionych jeden zwycięzca, który otrzyma główną nagrodę. 

5. Oceny zdjęć dokona komisja konkursowa według następujących kryteriów: zgodność z tematem, 

wartość artystyczna oraz historyczna. 

6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody telefonicznie. 

7. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.  

8. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa oraz mogące naruszać godności ludzi i 

zwierząt będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.  

http://www.zosprp.coml/
mailto:zowzosprpwl@gmail.com


Nagroda 

 

1. Nagrodą w konkursie są 2 hełmy paradne „Florian”.    

2. Sposób odebrania nagrody będzie ustalony indywidulanie ze zwycięzcą konkursu. 

3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących 

po stronie zwycięzcy. W takim wypadku nagroda przepada.  

5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy 

w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.  

 

Wykorzystanie prac fotograficznych zgłoszonych na konkurs 

 

1. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu Uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej, 

nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie z pracy zgłoszonej do konkursu, zgodnie 

z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231) w 

zakresie następujących pól eksploatacji: 

1.1 wykorzystania w całości lub części do realizacji przez organizatora, 

1.2 w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy bez ograniczenia co do liczby i wielkości nakładu – 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, 

techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, 

1.3 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

1.4 w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, niezależne od systemu, 

standardu i formatu, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, 

TV, Internecie, przy produkcji materiałów filmowych, emitowanych za pomocą wizji przewodowej 

lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub za pośrednictwem satelity, w telewizjach lokalnych, 

regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim, 

1.5 wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań  

i wielkości nakładów,  

1.6 wykorzystanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych, w tym na stronie 

internetowej organizatora wraz z tekstami promocyjnymi do mediów, w tym elektronicznych, to 

jest: portali informacyjnych lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim, do udziału m.in. w 

konkursach i plebiscytach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym 

1.7 wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy,  

1.8 wykorzystanie w publikacjach, folderach, kalendarzach, czasopismach, albumach, przewodnikach 

oraz wszelkich innych promocyjnych materiałach wydawniczych, których wydawcą lub 

współwydawcą jest organizator, a także na afiszach, plakatach, nadrukach na płytach CD/DVD i ich 

okładkach, tablicach informacyjno-promocyjnych, banerach, billboardach. 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że ma prawo dysponować zdjęciem przekazanym na konkursu. Uczestnik 

konkursu udziela organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek pracy, w tym również do 

wykorzystania je w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami. 

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie zgody na 

uczestnictwo z konkursie. 

 

 

 

 



Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad i  przeprowadzenia konkursu prosimy zgłaszać mailowo 

na adres: biuro@zosprp.com do 20.05.2021 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości 

prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku -100 lat jedności ochotniczego pożarnictwa).  

3. Reklamacje rozpatrzone zostaną  do 19.06.2021 

 

Obowiązek informacyjny 

 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Oddział Wojewódzki 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego  z siedzibą w Zielonej Górze, 

ul. Kasprowicza 3/5.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@zosprp.com.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, na 

podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: 

"RODO").  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym wydania 

nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów 

prawa.  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

przepisy prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania konkursu bez podania przyczyny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o 

zmianach będzie zamieszczona na fanpage  

5. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

mailto:biuro@zosprp.com

