
Regulamin akcji promocyjnej 

„Melduję się w gminie Lubin” 
 

1. Organizator  akcji promocyjnej 

Organizatorem akcji promocyjnej „Melduję się w Gminie Lubin” jest Wójt Gminy Lubin, 

zwany dalej Organizatorem. 

 

2. Cel  akcji promocyjnej 

Celem akcji promocyjnej jest zachęcenie osób mieszkających na terenie Gminy Lubin bez 

zameldowania do dokonania czynności zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy 

Lubin.” 

 

3. Postanowienia ogólne 

3.1. W akcji promocyjnej  może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 

18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w roku 2017 dokona 

zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Lubin z terenu innej gminy i w dniu losowania 

będzie nadal zameldowana  na pobyt stały na terenie gminy Lubin. 

 

3.2. W  akcji promocyjnej nie może brać udziału osoba, która: 

- dokona zameldowania na pobyt czasowy na terenie Gminy Lubin, 

- dokona przemeldowania na pobyt stały na terenie Gminy Lubin, 

- w trakcie trwania akcji promocyjnej dokona wymeldowania z pobytu stałego na terenie 

Gminy Lubin, a następnie ponownego zameldowania na terenie Gminy Lubin. 

 

4. Warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej 

4.1. Warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej jest spełnienie wymagań określonych w 

pkt 3 niniejszego Regulaminu oraz złożenie prawidłowo wypełnionego i prawidłowo 

podpisanego formularza (załącznik do niniejszego Regulaminu). 

Formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubinie:www.ug.lubin.pl 

oraz w Urzędzie Gminy w Lubinie - pok. 4 i pok. 5. 

 

4.2. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w akcji promocyjnej. 

Pozostałe zgłoszenia nie zwiększają szansy wygrania nagrody, będą traktowane jako 

duplikaty i będą usuwane z bazy do losowania. W bazie do losowania pozostanie pierwsze 

prawidłowe zgłoszenie uczestnika akcji promocyjnej. 

 

4.3. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w całej akcji promocyjnej. Zgłoszenie, które 

zostanie wylosowane zostanie usunięte z bazy zgłoszeń i nie bierze udziału w dalszym 

losowaniu. 

 

4.4. Uczestnik przystępując do akcji promocyjnej potwierdza: 

- zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu, jego akceptację, oraz zobowiązanie 

do przestrzegania zasad w nim zawartych, 

- spełnienie wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w losowaniu, 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 

przez Organizatora konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

- zgodę na ewentualne wykonanie zdjęć związanych z organizowaną akcją promocyjną oraz 

ich publikację wraz z podstawowymi danymi (imię, nazwisko, miejscowość) na stronie 

internetowej, prasie lokalnej oraz w innym materiałach promocyjnych Gminy Lubin. 

http://www.ug.lubin.pl/


 

 

4.5. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz akcji promocyjnej należy złożyć 

w Urzędzie Gminy w Lubinie – pok. 5 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy 

w Lubinie,ul. Władysława Łokietka 6 59-300 Lubin. 

 

5. Rodzaj i wartość nagród zostaną określone w odrębnym zarządzeniu Wójta Gminy 

Lubin. 

 

6. Czas trwania  akcji promocyjnej 

Akcja promocyjna trwa do dnia 31 grudnia 2017 roku 

 

7. Zasady dotyczące rozstrzygnięcia akcji promocyjnej  oraz nagradzania 

zwycięzców 

7.1. Nad przebiegiem akcji promocyjnej będzie czuwała Komisja  powołana przez Wójta 

Gminy Lubin. 

 

7.2. Komisja  dokona weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w akcji promocyjnej. 

 

7.3. Zwycięzcy akcji promocyjnej  zostaną wyłonieni w drodze losowania prawidłowo 

złożonych formularzy. 

 

7.4. Losowania nagród dokona Komisja  w Urzędzie Gminy w Lubinie do dnia 31 stycznia 

2018 roku. 

 

7.5. Ogłoszenie wyników akcji promocyjnej zostanie umieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Gminy w Lubinie: www.ug.lubin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

w Lubinie. 

 

7.6. O dacie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie 

lub pisemnie. 

 

7.7. Odbioru nagrody należy dokonać osobiście. 

 

8. Postanowienia końcowe. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Regulaminu w przypadku pojawienia 

się nieprzewidzianych okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowość przebiegu 

akcji promocyjnej. 

            

            

           WÓJT 

         /-/ Tadeusz Kielan 
 

http://www.ug.lubin.pl/

