
  

REGULAMIN KONKURSU #SZCZEPIMYSIĘ 

promującego szczepienia przeciw COVID-19, ogłoszonego w ramach wzmocnienia 

ogólnopolskiej kampanii #Szczepimy Się 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Olszanica.  

2. Uczestnicy konkursu: mieszkańcy Gminy Olszanica, którzy przyjmą dawkę szczepionki 

przeciw COVD-19 w mobilnym punkcie szczepień przeciwko COVID-19 w trakcie imprezy 

„Święto Pieczonego Ziemniaka” na stadionie sportowym w Uhercach Mineralnych w dniu 14 

sierpnia 2021 r.  

II. Cel konkursu. 

Promowanie szczepień przeciw COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Olszanica.  

III. Ramy czasowe. 

Konkurs odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2021 roku na stadionie sportowym w Uhercach 

Mineralnych w trakcie imprezy promującej szczepienia przeciw COVID-19 pn. „Święto 

Pieczonego Ziemniaka”. Rozstrzygnięcie konkursu będzie następowało każdorazowo przy 

zgłoszeniu się uczestnika. Zakończenie konkursu nastąpi z chwilą wyczerpania się puli nagród. 

 IV. Sposób zgłaszania się uczestników.  

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Olszanica, którzy w dniu 14 sierpnia 

2021 r.  zaszczepią się w mobilnym punkcie szczepień przeciwko COVID-19, podczas imprezy 

„Święto Pieczonego Ziemniaka”, na stadionie sportowym w Uhercach Mineralnych. 

2. Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą okazać się dokumentem potwierdzającym 

szczepienie w mobilnym punkcie szczepień przeciwko COVID-19 podczas imprezy „Święto 

Pieczonego Ziemniaka” na stadionie sportowym w Uhercach Mineralnych, zgłosić się do 

organizatora konkursu oraz zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych 

osobowych w dniu 14 sierpnia 2021 roku.  

V. Zasady nagradzania/rodzaje nagród. 

1. Zwycięzcami konkursu będą uczestnicy, którzy zaszczepią się w mobilnym punkcie 

szczepień przeciwko COVID-19 podczas imprezy „Święto Pieczonego Ziemniaka” na 

stadionie sportowym w Uhercach Mineralnych i spełnią warunki wymienione w punkcie I.2 

oraz odpowiedzą poprawnie na pytanie dotyczące COVID-19. 
2. Nagrody rzeczowe w postaci drobnego sprzętu elektronicznego (smartwatch, pendrive itp.) 

dla zwycięzców konkursu zapewni organizator.  

3. Ilość nagród w konkursie jest ograniczona. 

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza znajomość regulaminu konkursu oraz 

klauzuli informacyjnej.  

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  



3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.  

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszanicy 

 numer telefonu: 791 100 402, 665190605. 

 

Organizator 


