„AKCEPTUJĘ”
Komendant Powiatowy Policji
w Łukowie
insp. Ryszard Szklarz
/na oryginale właściwy podpis/

REGULAMIN KONKURSU
„NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNY DZIELNICOWY POWIATU
ŁUKOWSKIEGO 2017”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs „Najbardziej Rozpoznawalny Dzielnicowy Powiatu Łukowskiego 2017”, zwany
dalej „konkursem” organizuje Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Łukowie, zwany dalej „organizatorem” pod patronatem medialnym Wspólnoty
Łukowskiej.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej rozpoznawalnego dzielnicowego w powiecie
łukowskim, poprzez popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród mieszkańców
powiatu, a zarazem kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.
3. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu łukowskiego w okresie od 21 marca 2017
roku do 25 kwietnia 2017 roku.
4. W konkursie uczestniczą wszyscy dzielnicowi realizujący czynności służbowe na terenie
powiatu.
5. Sylwetki dzielnicowych prezentowane będą od dnia 21 marca 2017r. do 18 kwietnia 2017r.
na łamach „Wspólnoty Łukowskiej” oraz na stronie internetowej KPP w Łukowie.
6. Za przygotowanie materiałów dotyczących prezentacji sylwetek poszczególnych
dzielnicowych , koordynację i kontakty ze Wspólnotą Łukowską odpowiada Oficer
Prasowy KPP w Łukowie.
7. Mieszkańcy będą oddawać głosy imienne na specjalnych kuponach oraz za pomocą SMSów na wybranego przez siebie kandydata.
8. Każdy uczestnik ma możliwość oddania nieograniczonej ilości głosów na kuponach oraz
za pomocą sms, szczegóły głosowania w aneksie zamieszczonym na łamach „Wspólnoty
Łukowskiej”.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ufundowanych przez Komendanta Powiatowego
Policji w Łukowie dla dwóch najlepszych dzielnicowych nastąpi na uroczystościach
z okazji święta Policji w miesiącu lipcu 2017r.
10. Nadzór nad przebiegiem konkursu, liczenie głosów, sporządzenie protokołu
i ogłoszenie wyników należy do kompetencji komisji powołanej decyzją Komendanta
Powiatowego Policji w Łukowie.
11. Nagrody Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie dla dwóch najlepszych
dzielnicowych, zostaną wręczone podczas obchodów święta Policji w lipcu 2017r.

12. Sylwetki laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej KPP w Łukowie i
zaprezentowane na łamach „Wspólnoty Łukowskiej”.

§2
PRZEBIEG KONKURSU
1. Głosowanie na Najbardziej Rozpoznawalnego Dzielnicowego prowadzone będzie poprzez:
a) wrzucenie wypełnionego kuponu do specjalnych skrzynek znajdujących się w:
◦ Komedzie Powiatowej Policji w Łukowie - stanowisko dyżurnego,
◦ Komisariacie Policji w Adamowie - stanowisko recepcyjne,
◦ Komisariacie Policji w Stoczku Łukowskim – stanowisko recepcyjne,
b) Przesłanie kuponu na adres redakcji wspólnoty Łukowskie (21-400 Łuków ul.
Kwiatkowskiego 5) bądź adres KPP w Łukowie ( 21-400 Łuków ul.
Międzyrzecka 9).
c) przesłanie SMS-a na podany na łamach „Wspólnoty” nr SMS z odpowiednim
kodem przypisanym do dzielnicowego.
2. Skrzynki zostaną przygotowane przez Wydział Prewencji KPP w Łukowie i umieszczone
wraz z kuponami do głosowania w miejscach wymienionych w regulaminie.
3. Jedna osoba może oddać nieograniczoną liczbę głosów, wybierając dogodną dla siebie
formę głosowania.
§3
ZASADY KLASYFIKACJI
Suma punktów uzyskanych przez dzielnicowych w poszczególnych głosowaniach
stanowi podstawę klasyfikacji generalnej konkursu o miano NAJBARDZIEJ
ROZPOZNAWALNEGO DZIELNICOWEGO POWIATU ŁUKOWSKIEGO 2017.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja w składzie:
a) I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie,
b) Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie,
c) Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie,
d) Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.
2. Laureat konkursu wyróżniony zostanie nagrodą pieniężną przez Komendanta Powiatowego
Policji w Łukowie.
3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w lipcu 2017 roku.

sporządził:
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
KPP w Łukowie
podkom. Leszek Dołęga
/na oryginale właściwy podpis/
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Aneks do Regulaminu Konkursu „Najbardziej rozpoznawalny dzielnicowy powiatu
Łukowskiego”
Regulamin głosowania w konkursie „Najbardziej rozpoznawalny dzielnicowy
powiatu Łukowskiego” za pomocą sms.
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki
głosowania w konkursie „Najbardziej rozpoznawalny dzielnicowy powiatu
Łukowskiego” (zwanego dalej „konkursem”) za pomocą numeru sms o podwyższonej
opłacie.
2. Organizatorem głosowania jest Wydawnictwo „Wspólnota” Mateusz Orzechowski,
z siedzibą Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki
3. Zasady Konkursu oraz warunki głosowania, określenie rodzaju nagród, jak również
czas trwania Konkursu określa Regulamin Konkursu
4. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na
zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie za pomocą głosów sms
a). Jednym z trzech możliwych sposobów oddania głosu w Konkursie jest wysłanie w
terminie 21.03.2017r. - 25.04. 2017r. na numer 72051 wiadomości SMS o treści
wskazanej przy nazwisku kandydata w tygodniku „Wspólnota Łukowska”
b) Koszt wysłania jednej wiadomości SMS to 2,46 zł (z VAT)
c) Treść jednej wiadomości SMS może zawierać głos oddany tylko na jedną osobę
2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy
§3 Postanowienia końcowe
1. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez
niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
głosowania.
3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi
telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w głosowaniu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- udział w głosowaniu przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu
komórkowego,
- problemy w funkcjonowaniu głosowania, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń,
których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów
związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody
tym spowodowane,
- przerwy w funkcjonowaniu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych (np.
konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
6. Reklamacje dotyczące głosowania należy przesyłać listownie pod adres
Organizatora (Wydawnictwo Wspólnota Mateusz Orzechowski, Wygnanów 20,21-306
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Czemierniki do dnia 31.04.2017r)
7. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez
Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
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