
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„Szczepimy się w Gminie Żyrzyn” 

 

§ 1 

1. Loteria organizowana jest pod nazwą „Szczepimy się w Gminie Żyrzyn” (dalej 

„Loteria”). 

2. Celem Loterii jest promowanie szczepień przeciw Covid-19, co przyczyni się do 

większej ochrony mieszkańców Gminy Żyrzyn przed skutkami pandemii. 

§ 2 

Organizatorem Loterii jest Wójt Gminy Żyrzyn (dalej „Organizator”). 

§ 3 

Loteria jest organizowana na terenie Gminy Żyrzyn, jako impreza współtowarzysząca realizacji 

programu „Dożynki Gminne 2021”. 

§ 4 

1. Loteria przeprowadzona zostanie w dniu 15 sierpnia 2021r. w parku nad stawem w 

Żyrzynie. 

2. Informacje o Loterii oraz Regulamin Loterii ogłasza się na facebook Gminy Żyrzyn i 

BIP Urzędu Gminy Żyrzyn. 

3. W Loterii przewiduje się wylosowanie 12 nagród – bonów towarowych/upominkowych 

o wartości 200,00 zł każdy. 

§ 5 

1. W Loterii mogą uczestniczyć  mieszkańcy Gminy Żyrzyn, którzy przeszli kompletne 

procedury zaszczepienia przeciw Covid-19 i posiadają Unijny Certyfikat COVID. 

2. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i stale 

zamieszkuje na terenie Gminy Żyrzyn. 

3. Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne. Podanie danych (nazwisko i imię oraz miejsce 

zamieszkania) jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii. 

4. Uczestnicy Loterii zobowiązani są także do okazania Unijnego Certyfikatu COVID 

potwierdzającego pełne zaszczepienie.  

5. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział. 

§ 6 

1. Rejestracja do Loterii będzie prowadzona w dniu 15 sierpnia 2021r. w wyznaczonym 

namiocie w parku nad stawem w Żyrzynie w godzinach od 15.00 do 17.30. 

2. Rejestrację będą prowadzili wyznaczeni przez Organizatora pracownicy Urzędu Gminy 

Żyrzyn. 

3. Rejestracja będzie polegała na wpisaniu do listy uczestników imienia i nazwiska osoby 

zgłaszającej się do Loterii z podaniem miejsca zamieszkania (wyłącznie miejscowość). 



4. Osoba zgłaszająca się do Loterii będzie zobowiązana do okazania przy rejestracji 

Unijnego Certyfikatu COVID. Przy liście osób zarejestrowanych do udziału w Loterii 

zostanie dokonany tylko wpis, że okazano właściwy dokument.  

5. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 4 jest warunkiem koniecznym do 

uczestnictwa w Loterii. 

6. Po wpisaniu uczestnika Loterii na listę, zostanie mu przypisany numer porządkowy 

zgodny z kolejnością zgłoszeń. Informację o nadanym numerze uczestnik Loterii 

otrzyma w chwili rejestracji. Taki sam numer zostanie w obecności uczestnika Loterii 

wrzucony do urny – w zaklejonej kopercie, z której nastąpi losowanie nagród. 

 

§ 7 

1. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie publicznie na scenie amfiteatru w parku 

nad stawem w Żyrzynie w dniu 15 sierpnia 2021r. około godziny 18.00. 

2. Losowania 12 sztuk kopert, w których zostały umieszczone kolejne numery 

porządkowe uczestników Loterii dokona wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu 

Gminy Żyrzyn.. 

3. Z losowania nagród zostanie sporządzony protokół.  

4. Wręczenia nagród w postaci bonów towarowych/upominkowych dokona Wójt Gminy 

Żyrzyn. 

5. Wręczenie nagród odbędzie się na scenie w parku nad stawem w Żyrzynie niezwłocznie 

po losowaniu. 

6. Uczestnik Loterii dokonuje odbioru nagrody osobiście i kwituje jej odbiór. W 

przypadku nieobecności wylosowanej osoby, po trzykrotnym nieskutecznym wezwaniu 

po jej odbiór, los odkłada się jako niezrealizowany i dokonuje wylosowania następnego 

uczestnika Loterii. 

§ 8 

1. Dane osobowe uczestników Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /dale: RODO/ oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Żyrzyn, Urząd Gminy Żyrzyn 

24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10. Z administratorem danych można 

skontaktować się przesyłając e-mail na adres inspektora danych:  

iodo@weyer-group.com  
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