REGULAMIN KONKURSU
„Taktyczne dylematy”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Taktyczne dylematy”, zwanego dalej „konkursem”, jest
Wojskowy Instytut Wydawniczy z siedzibą w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 97,
mający NIP 701-02-67-11 (dalej „organizator”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz jego przebieg, w tym
postępowanie reklamacyjne.
3. Osoby, które będą chciały wziąć udział w konkursie „Taktyczne dylematy” (dalej
„uczestnicy”), są zobligowane do nadsyłania rozwiązań zadań taktycznych zamieszczanych w
kolejnych numerach „Przeglądu Sił Zbrojnych”, począwszy od numeru pierwszego, który
ukaże się w styczniu 2016 roku (dalej „zgłoszenia”).

§ 2. Zasady i przebieg konkursu

1. Konkurs „Taktyczne dylematy” jest kierowany do żołnierzy pełniących obowiązki
dowódców plutonów i kompanii oraz oficerów sztabów szczebla batalionu (dywizjonu).
2. Konkurs będzie trwał przez cały 2016 rok.
3. Warunkiem udziału w nim jest przysłanie do redakcji „Przeglądu Sił Zbrojnych”
samodzielnie opracowanego rozwiązania wraz z jego uzasadnieniem, dotyczącego sytuacji
taktycznej przedstawionej w każdym numerze dwumiesięcznika. Do rozwiązania należy
dołączyć oświadczenie, że przy pracy nad nim nie naruszono praw osób trzecich.
4. Każde zgłoszenie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora rozwiązania oraz
zawierać jego adres i numer telefonu, a także miejsce odbywania służby. Prace bez podanych
danych osobowych nie będą brały udziału w konkursie.
5. Prace konkursowe należy przysłać do organizatora konkursu drogą elektroniczną na adres:
psz@zbrojni.pl lub polska-zbrojna.pl/TaktyczneDylematy z adnotacją: Konkurs „Taktyczne
dylematy”.

6. Nadsyłanie rozwiązań jest możliwe jedynie w czasie trwania konkursu. Rozwiązania
przysłane po terminie lub naruszające warunki niniejszego regulaminu nie będą
uwzględniane.

§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1.Organizator powoła komisję konkursową, która spośród zgłoszeń nadesłanych na konkurs
wybierze trzy najlepsze rozwiązania dotyczące każdej sytuacji taktycznej. W skład komisji
wejdą: przedstawiciel WIW, ppłk dr Wojciech Więcek z AON, ppłk dr Czesław Dąbrowski z
WSOWLąd, mjr Marcin Nawrot z CSWLąd oraz ppłk Paweł Michalski z 10 BKPanc.
2. Organizator przewidział nagrody rzeczowe dla autorów prac w postaci dysku zewnętrznego
o pojemności 500 GB za pierwsze miejsce. Za drugą lokatę zwycięzca otrzyma pendrive o
pojemności 64 GB, za trzecią zaś nagrodę książkową. Ponadto wszyscy nagrodzeni otrzymają
roczną prenumeratę PSZ.

3. Rozstrzygnięcie poszczególnych edycji konkursu (z każdego numeru PSZ) nastąpi do 20
dnia każdego parzystego miesiąca roku.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika.
2. Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby
konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego rodzaju nagród oraz zmiany terminów
konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia trybu wręczenia nagrody, który zostanie
uzgodniony z uczestnikiem.
5. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu i wyłonieniem nagrodzonych prac

powinny być składane na adres organizatora do 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą
złożenia reklamacji. Organizator do 14 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy ją i
pisemnie poinformuje nadawcę o zajętym stanowisku w tej sprawie.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

