Regulamin Konkursu „Fire Dragon 7000”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ,,Fire Dragon 7000’’.
2. Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. ul. Głogowska
14, 60-734 Poznań.
3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Dräger Safety Polska Sp. z o.o. z
siedzibą: ul. Uniwersytecka 18, 40 - 007 Katowice.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie internetowej
http://sawo.mtp.pl/pl/ oraz na profilu Facebook-owym
https://www.facebook.com/events/348473848893720/
w dniach 3 – 20 kwietnia 2018 roku (do godziny 12:00 w południe).
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnik konkursu musi posiadać następujące wyposażenie: buty, kurtka, spodnie,
kominiarka, hełm, rękawice, aparat.
3. Przed przystąpieniem do szkolenia i ćwiczeń strażak jest zobowiązany do dokonania oceny
sprawności środków ochrony indywidualnej.
W przypadku stwierdzenia niesprawności ochron, strażak jest zobowiązany do ich wymiany
na sprawne.
4. Uczestnik ćwiczeń jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i
higieny.
5. Zabrania się udziału w szkoleniu i ćwiczeniu Strażaka, który:
a) nie ukończył szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby.
b) nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności pełnienia służby lub udziału w
szkoleniu lub ćwiczeniu.
c) nie posiada specjalistycznych badań lekarskich odpowiednich do danej specjalizacji.

6. Uczestnik konkursu jest zobowiązany posiadać wszystkie aktualne w/w dokumenty, przed
przystąpieniem do ćwiczeń. Kopie dokumentów zostają do dyspozycji organizatorów
konkursu.
7. Przed wejściem do trenażera Strażak zobowiązany jest do wykonania czynności takich jak
przed rozpoczęciem działań ratowniczych.
Przygotowanie odbywa się w oparciu o posiadane kwalifikacje z wykorzystaniem możliwości
technicznych sprzętu specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony
indywidualnej.
8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie
Organizatora;
b) dokończenie zdania zawartego w formularzu: „Chcę wziąć udział w praktycznych
ćwiczeniach z wykorzystaniem symulatora pożarów wewnętrznych Fire Dragon 7000,
ponieważ…”;
c) przesłanie do Organizatora wypełnionego skanu formularza zgłoszeniowego na adres
mailowy iwowojcieszak@wp.pl;
d) decyduje termin nadsyłania zgłoszeń oraz argumentacja.

§3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest udział w praktycznych ćwiczeniach z wykorzystaniem
symulatora pożarów wewnętrznych Fire Dragon 7000 podczas Międzynarodowych Targów
Ochrony Pracy i Pożarnictwa w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku w Poznaniu przy ulicy
Głogowskiej 14.
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani
żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator

6. Komisja dokona wyboru najlepszego, najbardziej kreatywnego, zdaniem osób
oceniających, rozwiązania zadania konkursowego zgodnie z zasadami opisanymi w
niniejszym Regulaminie.
7. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową w terminie do 5 dni od
przesłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 20.04.2018 roku.
8. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres iwowojcieszak@wp.pl w terminie 3 (trzech) dni
od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
9. W przypadku, gdy wybrany przez Komisję Laureat Konkursu nie potwierdzi chęci udziału w
ćwiczeniach do dnia 20.04.2018 roku – nastąpi wówczas procedura wyłonienia Laureata i
weryfikacja prawa do nagrody Uczestnika znajdującego się na liście rezerwowej (wg
kolejności zajmowanych miejsc). Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej
wygranej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu konta poczty
elektronicznej, numeru tel. Kontaktowego, adresu jednostki OSP/PSP niezbędnych do
przekazania nagrody.
2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie.
3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik przystępując do Konkursu i zgłaszając swój udział wyraża zgodę na zasady i
warunki Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

