
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„Loteria promująca szczepienia w Gminie Wojsławice” 

§ 1 

Loteria promocyjna organizowana jest pod nazwą „Loteria promująca szczepienia w Gminie Wojsławice” 

(dalej: „Loteria”). 

§ 2 

Organizatorem Loterii jest Urząd Gminy Wojsławice z siedzibą w Wojsławicach ul.Rynek 30, NIP 564-

12- 61-151 (dalej: „Organizator”). 

§ 3 

Loteria jest organizowana na terenie Gminy Wojsławice. 

§ 4 

1. Loteria będzie trwała w dniu szczepienia czyli 29.08.2021 (niedziela) w godz. 14:00-18:00 

2. Liczba nagród jest ograniczona. 

§ 5 

1. Celem Loterii jest promowanie szczepień przeciw Covid-19 oraz zwiększenie  zainteresowania 

Narodowym Programem Szczepień przeciwko Covid-19. 

2. Nabycie kuponu upoważniającego do udziału w grze polega na przejściu procedury szczepienia. 

§ 6 

Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które zostały zaszczepione, oraz spełniają 

pozostałe wymagania opisane w Regulaminie. 

§ 7 

Uczestnik przystępuje do Loterii w następujący sposób: 

1. Przyjmuje szczepionkę w dniu wskazanym przez organizatora oraz wypełnia kupon upoważniający od 

udziału loterii 

2. Uczestnik który wykonał Szczepienie ma jedną szansę na wygranie Nagrody. 

3. Udział w losowaniach nagród jest możliwy wyłącznie dla  Uczestników, którzy wykonali Szczepienie w 

terminie wskazanym w   4 pkt1. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.  W przypadku, gdy 

Organizator, stwierdzi naruszenie przez  Uczestnika zasad udziału w Loterii, bądź działań nieuczciwych – 

ma prawo wykluczyć  takiego Uczestnika z Loterii. 

5. Udział w Loterii jest dobrowolny. 

6. Uczestnicy są zobowiązani do podania Imienia i Nazwiska oraz nr. telefonu w celu kontaktu w przypadku 

ewentualnej wygranej. 

12. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem na skutek podania  

nieprawdziwych, niepoprawnych danych. 

§ 8 

1. Losowanie odbędzie się na Targowisku Gminnym po zamknięciu punktu szczepień. 

2. Termin i ogłoszenie wyników losowania nastąpi 29.08.2021 podczas trwania Dożynek Gminnych. 

3. Laureaci Losowania informowani będą na bieżąco o wygranej. 

4. Organizator zastrzega sobie dodatkowo możliwość kontaktu telefonicznego z Laureatem  w celu 

przekazania wylosowanej nagrody 

5. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej organizatora Loterii. 

6. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku: 

1) Niespełnienia warunków podanych w §7 Regulaminu. 

§ 9 

1. Nagrody wydawane są bezpośrednio po losowaniu. Nieodebrane nagrody będą przechowywane przez 

30 dni od losowania tj 29.09.2021 w siedzibie Ogranizatora.  

2. Nagrody niewydane i nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatora. 

 
 


