
Zarządzenie Nr 37/2021
                 Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 27.08.2021r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu loterii szczepionkowej w Gminie
                  Wierzbinek

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 )

zarządzam:

§ 1

Zatwierdzam Regulamin loterii szczepionkowej w Gminie Wierzbinek stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2021 
Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 27.08.2021r.

Regulamin loterii szczepionkowej w Gminie Wierzbinek

§1

Informacje ogólne
1. Celem loterii jest promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w 

obszarze szczepień przeciw COVID-19.
2. Organizatorem loterii jest Gmina Wierzbinek Plac Powstańców Styczniowych 

110, 62 – 619 Sadlno.
3. Czas trwania loterii – 28 sierpnia 2021r. podczas Dożynek Gminno – 

Parafialnych w Sadlnie.
§2

Zasady loterii
1. Loteria skierowana jest do osób, które mają ukończone 18 lat i podczas 

Dożynek Gminno – Parafialnych w Sadlnie dnia 28.08.2021r. w godzinach 
15.30-18.30 zaszczepią się jednodawkową szczepionką firmy Johnson & 
Johnson.

2. Laureaci zostaną wyłonieni w drodze losowania spośród wszystkich 
złożonych zgłoszeń. 

3. Aby wziąć udział w losowaniu należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na udział w losowaniu, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu. Ponadto, 
osoba zaszczepiona otrzyma los z numerem i pieczątką herbową Urzędu 
Gminy, który należy zachować do czasu losowania. Drugi los z tym samym 
numerem zostaje wrzucony do szklanego naczynia, z którego osoba z 
publiczności będzie losowała.

4. W skład komisji konkursowej wchodzi 3 pracowników Urzędu Gminy 
Wierzbinek:
- Bożena Andrzejewska – przewodnicząca
- Magdalena Janiak – członek
- Agnieszka Piasecka - członek

5. Komisja z losowania sporządzi protokół końcowy. 
6. Nagrodami w loterii są następujące przedmioty:

- nagroda nr 1 – rower
- nagroda nr 2 – odkurzacz
- nagroda nr 3 – maszynka do mięsa z przystawkami
- nagroda nr 4 – żelazko
- nagroda nr 5 – czajnik elektryczny
- nagroda nr 6 – opiekacz 3 w 1 
- nagroda nr 7 – toster
- nagroda nr 8 – blender.

7. Nagrody będą losowane w kolejności od 8 do 1.



8. Nagrody finansowane są ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
9. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 r. podczas Dożynek 

Gminno-Parafialnych w Sadlnie po zakończeniu szczepienia, ok. godziny 
18.45.

10.W przypadku nie odebrania nagrody we wskazanym terminie, osoba 
wylosowana zgłasza się po jej odbiór do dnia 31 sierpnia 2021 r. do Urzędu 
Gminy w Wierzbinku w godzinach urzędowania. 

11.W przypadku nie odebrania nagrody w terminie do 31 sierpnia 2021r. nagroda 
przepada, zostanie wykorzystana na inne działania promujące szczepienie 
przeciw COVID-19.

§3

Postanowienia końcowe
1. Wszyscy uczestnicy loterii wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków

w relacjach z przebiegu loterii, zamieszczonych w mediach oraz 
materiałach promocyjnych organizatora.

2. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. 
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących 
przepisów sanitarnych w związku z COVID - 19. 



                                                                           

                                                        OŚWIADCZENIE

                                                                        

   Ja  niżej podpisana/y  oświadczam, że  wyrażam/nie wyrażam  zgody na wzięcie

udziału w losowaniu nagród dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19  w dniu 28

sierpnia 2021 r.  podczas uroczystości Dożynek Gminno – Parafialnych  w Sadlnie. 

Jednocześnie   wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych   w

oświadczeniu niezbędnym do udziału w loterii szczepionkowa w Gminie Wierzbinek” zgodnie z

rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 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)

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO.

     Sadlno, 28.08.2021r.                            …............................................

                                                                   (podpis osoby zaszczepionej)


