Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza Wąbrzeźna
Nr 0050.47.2015 z dnia 30.04.2015 r.

REGULAMIN KONKURSU
pn. „WIDZISZ - REAGUJ”
§ 1.
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Wąbrzeźna.
§ 2.
Cel konkursu
Główną ideą konkursu jest zachęcenie mieszkańców do właściwego reagowania
w sytuacjach zagrożenia, naruszenia prawa lub porządku publicznego oraz promocja
właściwych postaw w tym zakresie. W edukacyjnym wymiarze konkurs ma wskazać na
korzyści wynikające z właściwych działań oraz postaw społecznych.
§ 3.
Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od 01.05.2015 r. do 31.10.2015 r.
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§ 4.
Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletni mieszańcy Wąbrzeźna.
W czasie trwania konkursu mieszkańcy mogą zgłaszać swój udział w:
1) podejmowaniu działań mających zapobiegać czynom niedozwolonym, w tym w
szczególności aktom wandalizmu, chuligaństwa, zakłócania porządku
publicznego, niszczenia mienia,
2) wykryciu sprawców ww. czynów,
3) minimalizacji lub zapobieżeniu zagrożeniom albo stratom, które mogły powstać
na skutek zachowań sprzecznych z prawem,
Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą
na adres: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, z dopiskiem
„Nie otwierać - konkurs pn. „WIDZISZ-REAGUJ”.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1182) dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego konkursu.
Dane osobowe uczestników konkursu nie będą ujawniane, chyba że uczestnik wyrazi
pisemną zgodę na ujawnienie danych osobowych do wiadomości publicznej.
Zdarzenie, którego dotyczy zgłoszenie musi być zarejestrowane przez Komendę
Powiatową Policji w Wąbrzeźnie lub Straż Miejską w Wąbrzeźnie w okresie trwania
konkursu.

§ 5.
Ocena zgłoszeń i nagrody
1. Oceny zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzi:
1) Komendant Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie,
2) Komendant Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie,
3) Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Wąbrzeźno.
2. Co miesiąc w okresie trwania konkursu, Komisja wybiera jedną osobę, której zostanie
przyznawana nagroda rzeczowa.
3. Organizator dopuszcza możliwość nagrodzenia więcej niż jednej osoby, jeżeli
uczestniczyły one wspólnie w jednym zdarzeniu.
4. Komisja co miesiąc sporządza protokół o przyznaniu nagrody, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do Regulaminu.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 przekazywany jest Burmistrzowi Wąbrzeźna,
w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
6. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wyborze w ciągu 5 dni od zatwierdzenia
protokołu przez Burmistrza Wąbrzeźna.
7. Termin wręczenia nagrody uzgodniony zostanie z laureatem konkursu.
8. W przypadku braku zgłoszeń w danym miesiącu, nagroda nie zostaje przyznana.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagrody, jeżeli uzna, że żadne
ze zgłoszeń nie spełnia wymogów konkursu lub nadesłane zgłoszenia dotyczą zdarzeń
o znikomym znaczeniu społecznym.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej
www.wabrzezno.com oraz w siedzibie Organizatora, w Wydziale Rozwoju Miasta
Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, pok. nr 16.
2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

