
  

 

 

 

 

 

 

"Znasz straż? Sprawdź się! " 
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Gdańsk, 2015 

 



Regulamin Konkursu  
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Straż Miejska w Gdańsku, ul. Elbląska 54/60, 80 - 

724 Gdańsk. Partnerem jest Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-

803 Gdańsk. 

 

2. W ramach Konkursu powołuje się Komisję Konkursową.  

 

3. W konkursie mogą brać udział zainteresowane nim osoby, z wyłączeniem 

pracowników Straży Miejskiej w Gdańsku. 

 

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i oznacza przyjęcie w pełni 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą, ani 

nie zwracają kosztów wynikających z udziału w Konkursie, z kosztami podróży, 

wyżywienia i noclegów włącznie. 
 

 

CELE KONKURSU 
 

1. Upowszechnianie norm prawnych, obowiązujących każdego obywatela; 

2. Poznanie uprawnień i obowiązków straży miejskiej/gminnej; 

3. Kształtowanie postaw obywatelskich w zakresie ładu i porządku; 

4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne; 

5. Poszerzanie wiedzy na temat historii Miasta Gdańska. 

 
 

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ  
 

PRZEWODNICZĄCY: mgr Agnieszka Solecka – Kierownik Referatu Profilaktyki 

Straży Miejskiej w Gdańsku 

WICEPRZEWODNICZĄCY: mgr Tomasz Siekanowicz – Referat Profilaktyki 

Straży Miejskiej w Gdańsku 

 

CZŁONKOWIE: 

1. mgr Amadeusz Pestka –inspektor, webmaster - Straż Miejska w Gdańsku 

2. mgr Marta Drzewiecka – inspektor ds. komunikacji społecznej - Straż Miejska w 

Gdańsku 

3. mgr Zdzisław Wojciech Siółkowski – młodszy inspektor ds. komunikacji 

społecznej - Straż Miejska w Gdańsku 

 



PRZEBIEG KONKURSU – I ETAP 
 

 

1. I etap Konkursu zostanie przeprowadzony online na stronie internetowej: 

konkurs.strazmiejska.gda.pl. Wejście na tę stronę możliwe będzie między innymi za 

pośrednictwem strony internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku: strazmiejska.gda.pl. 

 

2. I etap Konkursu będzie odbywał się od 2 do 23 listopada 2015 r. W tym czasie na 

stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku w zakładce "Konkurs" pojawi się 15 

pytań testowych jednokrotnego wyboru, które będą obejmowały zakres tematyczny 

konkursu. 

 

3. O wynikach uczestników I etapu Konkursu będzie decydowała w pierwszej 

kolejności liczba prawidłowo udzielonych odpowiedzi. Następnym kryterium będzie 

czas, jaki upłynął od momentu uruchomienia testu (kliknięcie przycisku „Start” w 

formularzu z pytaniami konkursowymi) do chwili wysłania wypełnionego testu 

(kliknięcie przycisku „Wyślij”). 

 

 

PRZEBIEG KONKURSU – FINAŁ 
 

1. Finał Konkursu odbędzie się 5 grudnia 2015 roku (sobota) o godzinie 10:00 w 

siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku. Do Finału Komisja Konkursowa zakwalifikuje 

osoby, które uzyskały najlepsze wyniki podczas I etapu Konkursu. Osoby 

zakwalifikowane do Finału zostaną powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną 

lub telefoniczną. 

 

2. Uczestnicy Finału udzielą odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania. Komisja 

przeprowadzi ocenę odpowiedzi i na tej podstawie wyłoni zwycięzców Konkursu 

Wiedzy o Straży Miejskiej w Gdańsku. 

 
 

NAGRODY 
 

Laureatom konkursu organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
 

 

ZAKRES TEMATYCZNY 
 

1. Przepisy regulujące funkcjonowanie i uprawnienia straży gminnych/miejskich; 

2. Zagadnienia związane z wykonywaniem codziennych obowiązków przez 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdańsku; 

3. Wybrane fragmenty historii Straży Miejskiej w Gdańsku. 
 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach 

prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznawania nagród oraz 

wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnik Finału Konkursu wyraża 

również zgodę na umieszczenie jego imienia i nazwiska na liście laureatów 

Konkursu, opublikowanej po zakończeniu Konkursu na stronie internetowej Straży 

Miejskiej w Gdańsku.  

  

2. Organizator zachowuje prawo do zmian warunków przeprowadzenia Konkursu,  

a w szczególności zmiany miejsca, ponownego przeprowadzenia, zawieszenia i 

unieważnienia Konkursu lub jego poszczególnych etapów w przypadku wystąpienia 

szczególnych okoliczności utrudniających prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. 

 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 

4. Naruszenie przez uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu, 

może skutkować wykluczeniem z udziału w Konkursie. 
 


