
 

                                                                                                                 

 
 

 

Regulamin konkursu internetowego ze znajomości  
„zasad udzielania pierwszej Pomocy wraz z wykorzystaniem AED”  

w ramach projektu  
V Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 

„Sprzęt Medyczny – Bezpieczna Małopolska” 
  
 

 

Postanowienia ogólne 
 

 

1. Organizatorem konkursu z wiedzy udzielania pierwszej Pomocy jest Fundacja Promocji  

i Rozwoju Sportu ROLAND-SPORT, os. Oświecenia 8/12, 31-635 Kraków, NIP: 9442258444 

 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Konkurs jest prowadzony na stronie Fundacji www.prolandsport.pl oraz na stronie 

www.facebook.com/ProlandSport/ (zwanej dalej “Fanpage”) 

 

Warunki uczestnictwa 

 

4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe w tym także seniorzy. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

- wejście w link konkursowy https://www.testportal.pl/test.html?t=KM7GET6t9yYC 

- zarejestrowanie się na test w ustalonym terminie czasie podając swoje dane oraz 

adres korespondencyjny; 

- rozwiązanie testu w jak najkrótszym czasie oraz zaznaczenie jak największej ilości 

prawidłowych odpowiedzi; 

- wyrażenie zgody na publikacje danych osobowych na Fanpage’u Fundacji (Zgoda RODO 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).  

 

6. Konkurs obowiązuje przez 24 godziny i startuje w dniu od 29.10.2022r. godzina 10:00 do 

30.10.2022r. do godziny: 10.00; 

7. Do dnia 31 października 2022 roku lista Laureatów zostanie opublikowana na  Fanpage’u oraz 

na stronie Fundacji PROLAND-SPORT. 

8. W konkursie zostanie wybranych i nagrodzonych 9 zwycięzców. 

9. Nagrodami w konkursie są m.in. turystyczne apteczki pierwszej pomocy, Powerbank, 

Czapeczki, termosy termiczne - przygotowane przez Organizatora. 

10. Organizatorzy oceniają konkurs na podstawie ilości prawidłowo zaznaczonych 

odpowiedzi, a w przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów decyduje szybkość 

wykonania testu. 

11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. 

prolandsport@gmail.com  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego oraz ewentualne 

trudności techniczne przy korzystaniu z programu obsługującego test. 

 

http://www.prolandsport.pl/
https://www.testportal.pl/test.html?t=KM7GET6t9yYC
mailto:prolandsport@gmail.com


 

                                                                                                                 

 
 

 

Załącznik nr 1 

 

Lista   placówek i jednostek OSP na których zamontowano  zewnętrzne defibrylatory oraz 

przeprowadzono szkolenia z wykorzystaniem AED w ramach zadania publicznego: v Budżet 

Obywatelski Województwa Małopolskiego pn:  „Sprzęt Medyczny – Bezpieczna Małopolska”. 

 

1. Myślenicka Grupa Poszukiwawczo Ratownicza z psami w Myślenicach; 

2.  Zespół Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach; 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Stojowicach; 

4. Urząd Gminy w Wiśniowej; 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku; 

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie; 

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Łyczance; 

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie; 

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Polance; 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Bysinie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 

 
 

 

 

Załącznik nr  2 

 

 

RODO 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND 

SPORT,  

z siedzibą w Krakowie, Osiedle Oświecenia 8/12, 31-635 Kraków, adres do korespondencji ul. 3 

Maja 15A, 26-010 Bodzentyn. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 

Danych Fundacji ProlandSport ; email: rodo@prolandsport.pl. 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj.:  

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu 

realizowanego przez administratora, którym jest przeprowadzenie konkursu internetowego ze 

znajomości „Zasad udzielania pierwszej Pomocy z wykorzystaniem AED” w ramach projektu 

V Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego „Sprzęt Medyczny – Bezpieczna 

Małopolska” 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów 

archiwalnych, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla 

organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich. 

Przetwarzane będą następujące kategorie danych zawarte w formularzu zgłoszeniowym: 

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. 

Posiada Pani/Pan prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie 

przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym, 

w związku z realizacją umów, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych 

osobowych (np. dostawcom usług IT). Pani/ Pana dane zostaną udostępnione członkom Kapituły 

Konkursu.  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane. 

 

 



 

                                                                                                                 

 
 

 

Nagroda 
 

 

1. Nagrodami w konkursie są: Apteczki Pierwszej Pomocy, Termos termiczny, Pawer Bank 
 
2. Nagroda będzie dostarczona osobiście na wskazany adres w teście lub może zostać przesłana 

pocztą. 
 
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy imię i nazwisko i miejscowość na Fanpage’u. 

 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody  

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 
 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w 
szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu 
przyznano nagrodę. 

 
6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili 
prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać  

    wykluczony z Konkursu. 

 

Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie  
7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród. 
 
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na 
adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” 

 
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

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 do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 
 


