
Regulamin 
 

§ 1 
Organizator inicjatywy 
1. Organizatorem inicjatywy jest Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, koordynatorem - 
nauczyciel informatyki p. Piotr Konieczny. 

§ 2 
Cel inicjatywy 
- ułatwienie identyfikowania oznaczenia nieruchomości w tym dla służb w szczególności pogotowia 
ratunkowego, 
- wykonanie obowiązku ustawowego nałożonego na właściciela nieruchomości, 
- zaangażowanie uczniów do udziału w akcji na rzecz społeczności lokalnej, 
- promocja szkoły w środowisku lokalnym jako organizatora i wykonawcy, 
- realizacja działań na 100-lecie niepodległej. 

§ 3 
Organizacja inicjatywy – zadania organizatora 
- ogłoszenie inicjatywy, promocja w lokalnych mediach, 
- zakup materiałów, wykonania liter i cyfr ze środków własnych, 
- zebranie zamówień w czasie uroczystości i imprez lokalnych lub w miejscu zamieszkania, 
- wykonanie maksymalnie 100 tabliczek według opracowanego wzorca, 
- przekazanie tabliczek zamawiającemu najpóźniej do dnia 11 listopada 2018 r. 
 

§ 4 
Zasady udziału w inicjatywie 
1. Udział w inicjatywie jest dobrowolny. 

2. Regulamin inicjatywy można uzyskać na stronie www.zsr.powiatradzynski.pl. 

3. Tabliczkę może zamówić właściciel lub współwłaściciel nieruchomości znajdującej się na terenie 
gminy Borki. 

4. Uczestnik może zamówić tylko jedną tabliczkę. 

5. Tabliczka zostanie wykonana według wzorca opracowanego przez organizatora i z materiałów 
wybranych przez organizatora.  
6. W zamówieniu tabliczki powinny znajdować się następujące informacje: 

•   dane personalne uczestnika (imię, nazwisko), 
•   numer telefonu, 
•   dane warunkujące wykonanie tabliczki (numer nieruchomości oraz ulica lub nazwa miejscowości) 
7. Organizator zastrzega możliwość dokonania własnego wyboru kolorystyki wybranego wzorca ze 
względów techniczno-organizacyjnych. 

8. Tabliczka jest bezpłatna. 

9. Przekazana tabliczka nie podlega reklamacji. 

10. Zgłoszenie do inicjatywy uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na 
publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

 
§ 6 

Terminarz 

1. Inicjatywa zostaje ogłoszona z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej 
www.zsr.powiatradzynski.pl 



2. Zamówienia będą zbierane w okresie od ogłoszenia na szkolnej stronie www do czasu 
wyznaczonego przez organizatora. 

3. Zamówienia będą realizowane w terminie  od 17 września 2018 r. do 11 listopada 2018 r. 
4. Zamawiający tabliczkę zostanie poinformowany o jej wykonaniu telefoniczne. 
5. Odbiór tabliczki przez zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej 
w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 15.00. i pisemnym potwierdzeniem odbioru. 
 

§ 7 
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje organizator i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

2. Inicjatywa  nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych 

i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

 

 


