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REGULAMIN KONKURSU„ZESTAW DYDAKTYCZNY DLA OSP”  
ORGANIZOWANEGO PRZEZ FIRE-MAX SP. Z O.O. 
 
1. Postanowienia ogólne  
1.1. Organizatorem Konkursu jest FIRE-MAX SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 224. 
1.2. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej www.firemax.pl 
oraz w siedzibie FIRE-MAX SP. Z O.O. , Warszawa, Al. Jerozolimskie 224. 
1.3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, prawna lub jednostka 
organizacyjna bez osobowości prawnej, która spełni warunki określone w Regulaminie. 
1.4. Zwycięzcą jest jednostka OSP, którą zgłasza Uczestnik i która wyraża zgodę na przyjęcie nagrody.  
1.5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 
1.6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2.  Warunki uczestnictwa i  zgłoszenie udziału  
2.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi polubić na facebooku Organizatora post informujący o Konkursie 
„Zestaw Dydaktyczny dla OSP”, udostępnić go oraz umieścić pod postem komentarz uzasadniający, dlaczego 
wskazana jednostka OSP ma otrzymać Zestaw Dydaktyczny. 
2.2. Polubienie, udostępnienie i komentarz muszą ukazać się w terminie do 10.09.2019 włącznie.  
2.3. Komentarz pod postem musi zawierać nazwę rekomendowanej jednostki OSP.   
2.4. Uczestnik ma prawo wystawienia jednego komentarza.  
2.5. Komentarz nie może zawierać wulgaryzmów oraz treści powszechnie uznanych za obraźliwe. 
2.6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy FIRE-MAX Sp. z o.o. oraz osoby fizyczne przed 18 rokiem życia. 
2.6. Uczestnik Konkursu poprzez umieszczenie komentarza oświadcza, iż: 
- zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zasady w nim zawarte, 
- przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszenia, w szczególności za to,                          
że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw, 
- wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu. 
 
3.  Nagrody i  zasady ich przyznawania  
3.1. Nagrodą w Konkursie jest ZESTAW DYDAKTYCZNY DLA OSP, zawierający drukowany podręcznik do prowadzenia 
szkoleń dla mieszkańców (podręcznik omawia 14 najczęściej występujących zagrożeń z podziałem na pory roku oraz 
zasady właściwego postępowania w sytuacji ich wystąpienia), pendrive USB z materiałami dydaktycznymi w wersji 
elektronicznej oraz pomoce dydaktyczne: gaśnica domowa do grup pożarów ABF, gaśnica samochodowa typ GP 1                                     
z BC/MP, koc gaśniczy, czujka dymu, czujnik tlenku węgla, nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa, strażacka kamera 
termowizyjna Seek Thermal FirePRO, waliza transportowa. 
3.2. Zwycięzcą będzie jednostka OSP, która zdaniem Jury została najlepiej opisana (zarekomendowana).  
3.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Jury – decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają 
zaskarżeniu. 
3.4. Wybór i ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi na facebooku Organizatora (www.facebook.com/firemax.warszawa)                       
w dniu 13 września 2019. 
3.5. Nagrodzona jednostka OSP zostanie powiadomiona drogą elektroniczną a nagroda przekazana kurierem                                                
lub osobiście. 
3.6. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu posługując się imieniem i nazwiskiem lub nazwą,                                 
na co Uczestnik i Zwycięzca wyraża zgodę. 
 
4. Terminy związane z  Konkursem 
4.1. Aby wziąć udział w Konkursie „ZESTAW DYDAKTYCZNY DLA OSP”, Uczestnik musi polubić, udostępnić                                      
i skomentować na facebooku Organizatora post konkursowy Zestawu Dydaktycznego 
(https://www.facebook.com/firemax.warszawa/photos/a.828147303936466/2431480920269755/?type=3&theat
er) w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2019. 
4.2. Ogłoszenie Zwycięzcy i ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 13.09.2019. 

http://www.firemax.pl/
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5.  Inne postanowienia  
5.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator. 
5.2. Organizator przetwarza dane Uczestników w celu wykonania czynności wynikających z Regulaminu Konkursu 
”ZESTAW DYDAKTYCZNY DLA OSP „. 
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji dotyczącej Konkursu drogą elektroniczną zgodnie 
ustawą 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. 
5.4. Organizator zastrzega prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania Konkursu, które nie 
naruszają praw nabytych Uczestników. 
5.5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja        
należy wyłącznie do Organizatora. 


