REGULAMIN KONKURSU
„Zamelduj się w Mysłowicach, wymyśl hasło i wygraj nagrodę!”

§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu „Zamelduj się w Mysłowicach, wymyśl hasło i wygraj nagrodę!” jest
Prezydent Miasta Mysłowice.
2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną formą przewidzianą w ustawie
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094).
§2
Adresaci konkursu
1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r.
do dnia 31 maja 2021 r. zameldują się na pobyt stały na terenie Miasta Mysłowice i do dnia
rozstrzygnięcia konkursu nie zmienią miejsca zameldowania.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby dokonujące na terenie Miasta Mysłowice
przemeldowania, zameldowania na pobyt czasowy oraz osoby poniżej 18 roku życia.
3. W konkursie nie mogą brać udziału: Organizator oraz pracownicy Urzędu Miasta Mysłowice stale
zatrudnieni (na umowę na czas nieokreślony).
§3
Cele konkursu
1. Zachęcenie osób zamieszkujących na terenie Miasta Mysłowice do zameldowania się na pobyt
stały.
2. Dopełnienie obowiązku meldunkowego zgodnego z faktycznym miejscem zamieszkania.
3. Płacenie podatków na rzecz Miasta Mysłowice, która świadczy usługi publiczne dla osób
zamieszkujących na jej terenie.
4. Promocja Miasta Mysłowice.
§4
Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.
§5
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do niezameldowanych mieszkańców Miasta
Mysłowice.
2. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest spełnienie warunków określonych w § 2 niniejszego
regulaminu oraz złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice wypełnionego
i podpisanego formularza konkursowego. Możliwe jest również przesłanie formularza pocztą pod
adres: ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice lub drogą elektroniczną na e-maila:
kancelaria@myslowice.pl.
3. Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 31 maja 2021 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia
do Urzędu Miasta Mysłowice).

4. Formularze konkursowe dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice oraz
na stronie internetowej Miasta Mysłowice www.myslowice.pl.
5. Każdy uczestnik może złożyć jeden formularz konkursowy. W przypadku złożenia dwóch
formularzy – komisja konkursowa nie będzie brała żadnego z nich pod uwagę.
§6
Zasady wyłaniania i nagradzania zwycięzców
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa, powołana przez
Prezydenta Miasta Mysłowice, która dokona weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa
w konkursie oraz wyboru zwycięzców.
2. Nagrody otrzymają trzy osoby wytypowane na podstawie najciekawszego hasła, zawierającego
nazwę „Miasto Mysłowice” (nazwa może być odmieniana). Wyboru trzech haseł dokona Komisja
konkursowa spośród prawidłowo wypełnionych formularzy konkursowych.
3. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce – telewizor,
II miejsce – robot wielofunkcyjny,
III miejsce – hulajnoga elektryczna.
4. Dodatkowo każdy uczestnik przy rejestracji meldunku otrzyma paczkę z upominkami.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Miasta
Mysłowice oraz oficjalnym profilu na facebook-u.
6. Z nagrodzonymi osobami skontaktują się telefonicznie pracownicy Kancelarii Prezydenta Miasta.
7. Odbioru nagrody należy dokonać osobiście.
§7
Przetwarzanie danych osobowych i zgoda na publikację wizerunku
1. Wszystkie dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów
zasadnie związanych z organizacją i promocją tego konkursu. Uczestnik konkursu wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu
„Zamelduj się w Mysłowicach i wygraj nagrodę!”.
2. W przypadku otrzymania nagrody w konkursie uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich
danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko oraz wizerunek (zdjęcia) na stronie internetowej
Miasta Mysłowice www.myslowice.pl oraz miejskim portalu na facebook-u.
3. Administratorem danych osobowych konkursu jest Organizator.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku pojawienia się
nieprzewidzianych okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe przeprowadzenie konkursu.
2. Przystąpienie do konkursu poprzez wypełnienie, podpisanie i złożenie formularza konkursowego
jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu konkursu.
3. Osoby, które nie spełniają wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje, zostaną wyłączone z konkursu.
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miasta Mysłowice www.myslowice.pl
oraz w Kancelarii Prezydenta Miasta Mysłowice w Urzędzie Miasta Mysłowice (pokój nr 218).

