Regulamin Gminnej Loterii dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19
zwany dalej Loterią Szczepionkową dla mieszkańców gminy Domaniewice

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Gminnej Loterii Szczepionkowej dla osób zaszczepionych przeciwko
COVID-19 jest Gmina Domaniewice.
II.

OBSZAR LOTERII

1. Loteria Szczepionkowa jest organizowana na terytorium Gminy Domaniewice
III.

CZAS TRWANIA LOTERII I TERMINY LOSOWAŃ

1. Loteria Szczepionkowa rozpoczyna się od dnia 22 sierpnia 2021 r. i trwa nie dłużej niż
do 31 października 2021 r.
2. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu 22 sierpnia 2021 r. i od dnia 23 sierpnia 2021 r. do
dnia 30 września 2021 r.
3. Pierwsze losowanie odbędzie się dnia 22 sierpnia 2021 r. o godzinie 16:30 na placu
przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach w trakcie trwania akcji pt. „Zbiórka dla
Kacperka” (spośród zgłoszeń z dnia 22 sierpnia 2021 r.) Osobą dokonującą losowania
jest osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Domaniewice.
Drugie losowanie odbędzie się w trakcie sesji Rady Gminy Domaniewice w miesiącu
październiku 2021r. Osobą dokonującą losowania jest osoba wyznaczona przez Wójta
Gminy Domaniewice.
IV.

CEL LOTERII

1. Celem Loterii Szczepionkowej jest promowanie szczepień przeciw Covid-19 oraz
zwiększenie zainteresowania Narodowym Programem Szczepień przeciwko Covid-19
wśród mieszkańców gminy Domaniewice
V.

UCZESTNICY LOTERII
1. Uczestnikami Loterii Szczepionkowej mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie,
zaszczepione, zamieszkałe na terenie gminy Domaniewice.
2. Osoba zgłaszająca udział w Loterii Szczepionkowej może zgłosić wyłącznie swój
własny udział.
3. Udział w Loterii Szczepionkowej jest dobrowolny. Podanie danych (w tym danych
osobowych) jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii Szczepionkowej.

VI.

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII I ZASADY PRZYZNAWANIA
NAGRÓD

1. Uczestnik przystępuje do rejestracji w następujący sposób:
1. Zgłasza się w dniu 22 sierpnia 2021 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 do
wyznaczonego

punktu

mieszczącego

się

przy

Szkole

Podstawowej

w

Domaniewicach, a w pozostałym terminie, tj. do 30 września 2021 r., do Urzędu
Gminy w Domaniewicach pokój nr 4 w dni robocze, w godzinach 10:00-13:00
2. Osoba zaszczepiona, która chce wziąć udział w Loterii Szczepionkowej potwierdza
przyjęcie pełnej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 poprzez okazanie
dokumentu potwierdzającego szczepienie, tj. paszport covidowy, imiennej karty
potwierdzającej daty podania dawek szczepionki przeciwko COVID-19
3. Składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i
zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
uczestnika loterii, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (Dz. U UE. L z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm).
4. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

weryfikacji,

czy

Uczestnik

Loterii

Szczepionkowej spełnia warunki określone w Regulaminie. Dotyczy to w
szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik
narusza zasady Loterii Szczepionkowej określone w Regulaminie, Niespełnienie
warunków

wynikających

z

niniejszego

Regulaminu,

może

spowodować

wykluczenie danego Uczestnika z Loterii Szczepionkowej z jednoczesnym
wygaśnięciem prawa do nagrody.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie. W
przypadku, naruszenia przez Uczestnika zasad udziału w Loterii Szczepionkowej
bądź działań nieuczciwych – organizator ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika
z loterii.
6. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest
to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej przy drugim
losowaniu. (adres, numer telefonu) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niemożność kontaktu z Uczestnikiem na skutek podania nieprawdziwych,
niepoprawnych danych.

7. Uczestnik może przystąpić do Loterii Szczepionkowej tylko raz, natomiast
zgłoszenia z dnia 22 sierpnia 2021 r. biorą także udział w kolejnym losowaniu.
VII.

NAGRODY W LOTERII

1. Wartość puli nagród
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na wygrane
wynosi 4.000, złotych brutto (słownie: cztery tysiące złotych złotych).
Liczba nagród: 10 sztuki na każde losowanie.
RODZAJE NAGRÓD

VIII.

W loterii przewidziane są wyłącznie nagrody rzeczowe
IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Wyniki z pierwszego losowania będą ogłoszone w dniu 22 sierpnia 2021 r. w trakcie
trwania akcji

„Zbiórka dla Kacperka” o godzinie 16:30 na placu przed Szkołą

Podstawową w Domaniewicach i będą połączone z wręczeniem nagród osobom
wylosowanym. W przypadku nieobecności w trakcie ogłaszania wyników osoby
wylosowanej, a tym samym niemożliwości odebrania nagrody, zgłoszenie wrzucane
jest ponownie do urny, a następnie losowane jest kolejne zgłoszenie.
2. Z osobami wylosowanymi w drugim losowaniu Organizator skontaktuje się w
terminie 5 dni od dnia losowania i poinformuje je o terminie i miejscu odebrania
nagrody.
IX.

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM LOTERII

1. Prawidłowy sposób urządzania i przeprowadzania Loterii Szczepionkowej zapewnia
wewnętrzna. Komisja, powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą:
Sekretarz Gminy Domaniewice, Pracownik Urzędu Gminy w Domaniewicach i
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1. zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym
zgłoszeniom,
2. zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z Regulaminem Loterii
Szczepionkowej i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
3. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych losowań,
4. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
5. udział w czynnościach wydawania nagród, sprawdzenie i potwierdzenie
6. posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Laureata.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ochrona wizerunku :
1. Podczas losowania nagród oraz w momencie ich wręczania wykonywana

będzie dokumentacja fotograficzna.
2. Organizator ma zamiar wykorzystać uzyskane w ten sposób materiały na

następujących polach eksploatacji: strony internetowe organizatora, media
społecznościowe, publikacje prasowe własne oraz publikacje prasowe i
elektroniczne współpracujących mediów.
3. Materiały wykorzystane będą w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i

archiwalnych.
4. Zdobywcy nagród w loterii zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do

nieodpłatnego

wykorzystania

utrwalonego

wizerunku

oraz

udzielają

zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, imienia i nazwiska na
wskazanych powyżej polach.
5. Zdobywcy nagród wyrażają zgodę na ujawnienie informacji o fakcie poddania

się szczepieniu przeciwko COVID-19.
2. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

zmian

w

Szczepionkowej.

Wójt Gminy
Paweł Kwiatkowski

Regulaminie

Loterii

