
Regulamin Konkursu z dnia 25 czerwca 2021 r. 

§1 Organizator Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) jest: 

Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

z siedzibą w Warszawie, 00-542, przy ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 57, mail: biuro@brd.org.pl 
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach programu 

społeczno-edukacyjnego „Mistrzowie w drodze”. 

§2 Termin i zasady Konkursu 
1. Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Szkoły Średniej wybranej przez Organizatora  

w uzgodnieniu z Dyrekcją tej Szkoły.  

2. Konkurs ma charakter edukacyjny i przeznaczony jest dla uczniów wybranej szkoły mających 

prawo jazdy kat. B lub będących w trakcie kursu na prawo jazdy.  

3. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest osoba, która zadeklarowała chęć udzielenia 

odpowiedzi na pytanie konkursowe dotyczące zagadnień bezpieczeństwa na drogach. 

4. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez przekazanie deklaracji moderatorowi konkursu  

w dniu jego przeprowadzania.  

5. Konkurs jest utrwalany za pomocą wizji i audio, a jego uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie 

wizerunku za pomocą fotografii oraz filmu (w tym wizerunku audialnego) na potrzeby programu 

„Mistrzowie w drodze”. 

6. Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu poprzez deklarację zgłoszenia do konkursu.  

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, który jednocześnie pełni 

rolę ich administratora, zgodnie z przepisami RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu 

komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu. Organizator 

niniejszym informuje, iż podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobom, których dane dotyczą, 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

§3 Nagroda 
1. Przyznane zostaną trzy nagrody: vouchery do udziału w szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy.  

Po jednym dla każdego z trzech zwycięzców. 

2.  Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny a warunkiem realizacji vouchera jest 

posiadanie prawa jazdy kat. B 

§4 Ogłoszenie wyników Konkursu i sposób wydania Nagród: 
1. Spośród uczestników wygrywają  pierwsze trzy osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi na 

pytanie z zakresu bezpieczeństwa na drogach zadane w trakcie sondy.  

2.  Informacja o wynikach zostanie przekazana uczestnikom w dniu konkursu oraz zamieszczona 

na profilu FB. 

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nagrodzonym Uczestnikiem lub braku 

odpowiedzi z jego strony przez 5 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, prawo do nagrody 

wygasa.  

4. Organizator, w przypadku określonym w § 4.3, ma prawo przyznać nagrodę innemu 

Uczestnikowi, który spełnił warunki konkursu i odpowiedział poprawnie na postawione w treści 

pytanie. 

5.  Nagrodzonemu uczestnikowi Organizator przekaże informacje o sposobie „odebrania” nagrody. 

6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania 

nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na 

zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników. 

§5 Postanowienia końcowe 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków 

Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności. 

2. Niniejszy konkurs nie ma charakteru losowego i nie podlega pod regulację ustawy o grach 

hazardowych.  

3. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 
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