
                                                              
KONKURS 

„Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”. 
IV edycja 

 
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………..                                                                     Data……………………………………………….. 
 
Adres zameldowania………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………. 
 
E-mail………………………………………………………………………………………. 

Ankieta konkursowa 
Ważne ! 
1. Zestaw pytań konkursowych składa się z 5 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po 3 
propozycje odpowiedzi. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi znakiem „X” jednej 
z trzech propozycji odpowiedzi(A albo B, albo C). Na każde pytanie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 
2. Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi.  
3. W przypadku zakreślenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna z odpowiedzi nie podlega zaliczeniu, jako 
prawidłowa. 
4. W losowaniu nagrody biorą udział ankiety, w których zaznaczono 5 prawidłowych odpowiedzi.  
 

1. Wskaż prawidłowy alarmowy numer telefonu Straży Pożarnej: 

A. 990 

B. 998 lub 112 

C. 889 

2. Przeglądy przewodów kominowych i usuwanie zanieczyszczeń wykonuje: 

A. Strażak 

B. Kominiarz  

C. Każdy, kto ma odpowiednią szczotkę 

3. Co to jest tlenek węgla: 

A. Żrąca ciecz 

B. Materiał wybuchowy 

C. Bezbarwny i bezwonny silnie trujący gaz 

4. Jaką nazwą zwyczajową określa się tlenek węgla: 

A. Czad 

B. Gaz ziemny 

C. LPG 

5. Aby uniknąć zagrożenia tlenkiem węgla, należy: 

A. Zakryć, zasłonić kratki wentylacyjne 

B. Nie wietrzyć pomieszczeń 

C. Użytkować urządzenia i instalacje zgodnie z przepisami 

Podpis 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety konkursowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN KONKURSU 
 ,,Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”. 

IV edycja 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie” i zwany dalej jest: "Konkursem". 
 
2.Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Bobrzańskiej 
   6a w Poznaniu.                  
 
3. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. 
 
4. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w Internecie, a także w siedzibach podmiotów będących Organizatorami Konkursu. 
 
5. Zasady organizacji konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem podpisania, będącym dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 
 
 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; 
b) jest zameldowana na terenie gmin powiatu poznańskiego; 
c) w terminie trwania Konkursu , prawidłowo wypełni ankietę konkursową, wskazaną w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu; 
d) złoży ankietę konkursową 

- osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
- za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.powiat.poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl,   
- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań z dopiskiem „Czujka czadu”. 

 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie warunków określonych w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu. 
 
 

§ 3 
NAGRODY I LOSOWANIE 

1. Nagrodą w Konkursie jest: czujka tlenku węgla. 
 
2. Losowanie 8 nagród odbywać się będzie w siedzibie Starostwa Poznańskiego w Poznaniu co dwa tygodnie,  w obecności przedstawicieli podmiotów organizujących przedmiotowy Konkurs tj. 2 pracowników          
Starostwa Powiatowego w Poznaniu z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  wyznaczonych przez dyrektora oraz 1 przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.  
 
3. W każdym losowaniu udział wezmą ankiety, które wpłynęły do organizatora w czasie od poprzedniego losowania.  
 
4. O wygranej uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, drogą elektroniczną bądź listownie.  
 
5. Osobisty odbiór czujki, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, z którego wynika fakt zameldowania na terenie powiatu poznańskiego, przewidziany jest w terminie 30 dni, od dnia 
zawiadomienia o wygranej, w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. O sposobie i miejscu przekazania nagrody, uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni w sposób wskazany w § 3 pkt. 4 niniejszego 
regulaminu. 
 
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być wysyłane pocztą. 
 
7. Osoby, które w terminie wskazanym w § 3 pkt. 5 w nie odbiorą wylosowanej czujki tracą prawo do odbioru nagrody.  
 
 
 

§ 4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

  
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu zameldowania, opcjonalnie adresu poczty elektronicznej lub numeru 
telefonu, niezbędnych do przekazania nagród. 
 
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz. 926 tekst jednolity ze zm.) podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 
 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie  warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie od czasu opublikowania go na stronie http://www.powiat.poznan.pl. lub www.kmpsp.poznan.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnienie ankiety jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu. 

 

http://www.kmpsp.poznan.pl/
http://www.kmpsp.poznan.pl/

