Regulamin konkursu szczepień przeciw COVID-19 pn. „Szczepimy się – chronimy się” wśród
mieszkańców Gminy Łuków.

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu szczepień przeciw COVID-19 pn. „Szczepimy się – chronimy
się” wśród mieszkańców Gminy Łuków jest Gmina Łuków.
2. Uczestnikami konkursu, o którym mowa w pkt. 1, są mieszkańcy Gminy Łuków, którzy
zaszczepią się bądź pierwszą dawką bądź jednodawkową szczepionką przeciw COVID19 w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i potwierdzą to u inspektora
ds. promocji Gminy Łuków.
II Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa od 16 sierpnia 2021 r. do czasu wyczerpania nagród.
2. O zakończeniu konkursu organizator poinformuje odrębnym komunikatem.
III Nagrody i sposób ich przekazywania zaszczepionym mieszkańcom
1. Nagrody w postaci powerbanków i sprzętu AGD zapewnia organizator konkursu, a
sfinansowane są ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Nagrody – powerbanki będą przekazywane do czasu ich wyczerpania mieszkańcom
Gminy Łuków, którzy zaszczepią się pierwszą dawką bądź jednodawkową szczepionką
przeciw COVID-19 w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i fakt ten
potwierdzą w Urzędzie Gminy Łuków.
3. Dokument potwierdzający przyjęcie szczepionki należy okazać inspektorowi ds.
promocji Gminy Łuków udając się do Urzędu Gminy Łuków (ul. Świderska 12, Łuków,
pokój nr 39, poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.30) – wizytę należy poprzedzić
telefonem 25 798 24 39 w. 139, lub podczas imprez plenerowych, podczas których
będzie się odbywała promocja szczepień, udając się do namiotu oznakowanego
hasłem: Szczepimy się w Gminie Łuków.
4. Odbiór nagród potwierdza się własnoręcznym podpisem, po zapoznaniu się z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
5. W imieniu osób niepełnoletnich nagrody odbierają rodzice bądź opiekunowie prawni.
6. Osoby, które zgłosiły się i odebrały nagrody w postaci powerbanków, wezmą udział w
losowaniu 3 nagród głównych w postaci sprzętów AGD.
7. Losowanie nastąpi po wyczerpaniu nagród w postaci powerbanków. O wynikach
losowania i trybie odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
8. Komisję losującą powoła Wójt Gminy Łuków w sposób doraźny.
9. Z przebiegu losowania Komisja sporządzi protokół.
10. Osoby, które zostały wylosowane, potwierdzą podpisem odbiór nagrody.
IV Pozostałe ustalenia

1. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
2. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łuków, pokój nr 39 lub pod
nr tel. 25 798 24 39 w. 139.

