
ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.78.2019 
BURMISTRZA GOGOLINA 

 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu pt. „Wypełnij ankietę i wygraj oczyszczacz powietrza”  

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w zw. z § 2 Uchwały nr XXXVI/257/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 
29 czerwca 2009r.  w sprawie gminnego programu ochrony środowiska , zarządzam co następuje: 
 
§ 1. Ustanawia się Regulamin Konkursu pt. „Wypełnij ankietę i wygraj oczyszczacz powietrza”, 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.I.0050.78.2019 
Burmistrza Gogolina 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
 

 

REGULAMIN KONKURSU  
„Wypełnij ankietę i wygraj oczyszczacz powietrza” 

 
 

§ 1. Organizator i czas trwania Konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu „Wypełnij ankietę i wygraj oczyszczacz powietrza” jest Burmistrz 
Gogolina, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs odbywa się w dniach od 26 kwietnia do 10 maja 2019 r. 
3. Organizator Konkursu powołuje Komisję konkursową odpowiedzialną za jego właściwy 

oraz zgodny z niniejszym Regulaminem przebieg, spośród pracowników Urzędu Miejskiego 
w Gogolinie.  
 

§ 2. Warunki uczestnictwa 
 

1. Konkurs kierowany jest do pełnoletnich mieszkańców gminy Gogolin, którzy w ostatnich 5 
latach, tj. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia ogłoszenia konkursu, wymieniali źródło 
ogrzewania (piec) w domu lub mieszkaniu, zainstalowali np. instalację fotowoltaiczną czy 
też ocieplili budynek lub wymienili okna. 

2. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 
 

§ 3. Zasady Konkursu  
 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących 
warunków: 

a) jednokrotnie wypełnić ankietę dostępną pod poniższym linkiem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUTU13A3MYgJdhqfo_BSvrtMnX_2_8j
ZUuOQKZyXoMAOi1Ow/alreadyresponded 

b) odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w ankiecie, 
c) podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), 
d) przesłać ankietę za pomocą formularza elektronicznego,  

przy czym na każdą odrębną nieruchomość można złożyć tylko jedną ankietę (jedna 
nieruchomość = jeden Uczestnik).   

2. Wszystkie prawidłowo przesłane ankiety wezmą udział w Konkursie polegającym na 
wylosowaniu 3 poprawnie wypełnionych ankiet. Losowania dokona Komisja konkursowa 
w skład której powołani zostają: Stanisław Haraf, Waldemar Lis i Anna Piosek. 

3. Decyzja Komisji w zakresie wyboru 3 zwycięzców Konkursu jest ostateczna i wiążąca. 
4. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o wyborze 3 zwycięzców za 

pośrednictwem strony internetowej Organizatora do dnia 17 maja 2019 r.  

§ 4. Nagrody 

1. Zwycięzcom Konkursu przysługują nagrody rzeczowe w postaci oczyszczacza powietrza. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUTU13A3MYgJdhqfo_BSvrtMnX_2_8jZUuOQKZyXoMAOi1Ow/alreadyresponded
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUTU13A3MYgJdhqfo_BSvrtMnX_2_8jZUuOQKZyXoMAOi1Ow/alreadyresponded


2. Zwycięzca nie może przekazać prawa do odbioru nagrody innej osobie. 
3. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia potwierdzającego 

odbiór nagrody. 
4. O terminie odbioru nagrody zwycięzca powiadomiony zostanie indywidualnie. 

§ 5. Ustalenia końcowe 

3. Komisja konkursowa odrzuci ankiety, które zostały wypełnione i przesłane niezgodnie  
z niniejszym Regulaminem. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych 

lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, w tym do 
zmiany terminów podanych w Regulaminie – ewentualne zmiany będą ogłaszane na 
stronach internetowych Organizatora, 

b) nierozstrzygnięcia Konkursu w całości, np. w przypadku zbyt małej liczby nadesłanych 
ankiet . 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których 
korzystać będą Uczestnicy Konkursu. 

6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą 
przetwarzane przez niego w celu: 
a) przeprowadzenia Konkursu, 
b) wyboru zwycięzcy, 
c) doręczenia nagród, 
d) wysłania e-mailem informacji związanych z konkursem. 
Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia 
prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy Uczestnik Konkursu ma 
prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również 
do ograniczenia ich przetwarzania. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą 
przetwarzane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych w tym 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 
(zwanej RODO). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest 
Burmistrz Gogolina z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 
Gogolin (nr tel. 77 40 76 800, e-mail: urzad@gogolin.pl).  
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