
 

 

Regulamin Konkursu 
„Łodygowic, gmina w której warto mieszkać!” 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Łodygowice, gmina w której warto mieszkać!” jest Wójt Gminy 
Łodygowice, zwany dalej Organizatorem. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być dorosłe osoby fizyczne, które zameldują się na pobyt 
stały na terenie Gminy Łodygowice w okresie od  15 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 
2018 r. w miejscowości, w której stale zamieszkują i do dnia rozstrzygnięcia konkursu nie 
zmienią miejsca zameldowania. 

3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza konkursowego, 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykonanie zdjęć podczas 
wręczenia nagród wraz z wyrażeniem zgody na ich opublikowanie na stronie internetowej 
www.lodygowice.pl, portalu społecznościowym Facebook i w biuletynie gminnym. 

4. Konkursem nie są objęte osoby dokonujące przemeldowania na pobyt stały w obrębie 
Gminy Łodygowice, jak również osoby meldujące się w wieku poniżej 21 roku życia oraz 
osoby dokonujące zameldowania na pobyt czasowy. 

 
II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest zachęcenie osób nieposiadających meldunku na pobyt stały, a 
zamieszkujących na terenie Gminy Łodygowice, do spełnienia obowiązku meldunkowego, 
czyli zameldowania się zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania. 

 
III. Czas trwania konkursu 

Konkurs trwa od 15 stycznia do 30 czerwca 2018 r. 
 

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie Postanowień ogólnych niniejszego 
Regulaminu oraz: 

1. Po dokonaniu zameldowania – złożenie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodygowicach 
prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego potwierdzającego 
zameldowanie (wraz z potwierdzeniem Urzędu Stanu Cywilnego).  

2. Formularze konkursowe można pobrać w Urzędzie Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 
75, 34-325 Łodygowice, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodygowicach, ul. Królowej 
Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice lub za pośrednictwem strony internetowej: 
www.lodygowice.pl. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia wyłącznie jednego formularza konkursowego 
podczas trwania konkursu,  złożenie więcej niż jednego formularza zgłoszeniowego 
spowoduje wykluczenie uczestnika z konkursu. 

4. W konkursie nie biorą udziału pracownicy Urzędu Gminy Łodygowice, Urzędu Stanu 
Cywilnego w Łodygowicach oraz małżonkowie tych pracowników, krewni i powinowaci 
w linii prostej.  

 
 
 



 

V. Zasady wyłaniania zwycięzców 
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała powołana do tego celu  Komisja 

Konkursowa, która dokona weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie i 
wyłoni zwycięzców poprzez losowanie. 

2. Nagroda główna zostanie wylosowana do końca września 2018 r. spośród wszystkich 
prawidłowo złożonych formularzy. Losowanie będzie otwarte, a informacja o dokładnej 
dacie i miejscu losowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Łodygowice co najmniej na 5 dni przed datą losowania. 

3. Nagrody dodatkowe zostaną rozlosowane  wraz z nagrodą główną. 
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.lodygowice.pl oraz 

portalu społecznościowym www.facebook.com/gminalodygowice.  
5. O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani 

pisemnie lub telefonicznie. 
6. Odbiór nagród nastąpi osobiście lub poprzez osobę upoważnią pisemnie w ustalonym 

wcześniej terminie. 
 

VI. Nagrody 
Nagrody finansuje Gmina Łodygowice: 

1. Nagrodą główną w konkursie jest nagroda pieniężna o wartości 2 500 zł (pomniejszona o 
kwotę na opłacenie podatku od wartości nagrody). 

2. Nagrodą dodatkową  w konkursie jest nagroda pieniężna o wartości 500 zł (pomniejszona 
o kwotę na opłacenie podatku od wartości nagrody). Łącznie rozlosowanych zostanie 5 
nagród dodatkowych. 

 
VII. Uwagi końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku pojawienia się 
nieprzewidzianych okoliczności mogących mieć wpływ na właściwe przeprowadzenie 
konkursu. 

2. W celu dokonania osobistego zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Łodygowice 
należy przygotować następujące dokumenty: 
a) Druk zgłoszenia pobytu stałego, 
b) Dokument potwierdzający tożsamość osoby meldującej się oraz dysponującej tytułem 

prawnym do lokalu (dowód osobisty, paszport). 
c) Tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej), 

d) Wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego składany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Łodygowicach. Osoba meldująca się zostaje wpisana do rejestru mieszkańców Gminy 
Łodygowice oraz otrzymuje z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały.  

e) Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.lodygowice.pl. 
f) Przystąpienie do konkursu poprzez wypełnienie, podpisanie i złożenie formularza 

konkursowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu konkursu. 
g) Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na stronie internetowej 

www.lodygowice.pl oraz pod numerem telefonu: (33) 863 05 00. 
 
  


