
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 050.25.2016 

Wójta Gminy Psary z dnia 1 marca 2016 roku 
 

Regulamin III edycji Konkursu z nagrodami pn. „Tu mieszkam – tu płacę podatek” 

organizowanego przez 

Gminę Psary – Urząd Gminy w Psarach 

jako element akcji społecznej 

pn. „Gmina Psary – tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy” 

§1 

Organizacja 

Organizatorem Konkursu jest Gmina Psary − Urząd Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4,     

42-512 Psary, zwany dalej Organizatorem. 

§2 

Czas trwania Konkursu 

Konkurs będzie organizowany w terminie od dnia 7 marca 2016 roku r. do dnia 2 stycznia 

2017 r.  

§3 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność 

do czynności prawnych, które spełniły jeden z poniższych warunków: 

a. w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) w roku 

podatkowym 2015 po raz pierwszy wskazały miejsce zamieszkania na terenie gminy 

Psary;  

b. w okresie od dnia 7 marca 2016 r. do dnia zamknięcia konkursu złożyły w 

Urzędzie Skarbowym poprawnie wypełniony formularz ZAP-3, aktualizujący miejsce 

zamieszkania i wskazały w nim aktualne miejsce zamieszkania na terenie gminy 

Psary. 



c. w okresie od dnia 7 marca 2016 r. do dnia zamknięcia konkursu zameldowały 

się na pobyt stały w Gminie Psary. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez 

Uczestnika Konkursu treści niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu. Wyrażenie zgody jest 

niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Gminy w Psarach, 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby z nimi spokrewnione. 

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w 

szczególności w celu dokonania rzetelnej oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, 

Organizator powołuje Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję są 

ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Komisja została powołana przez Wójta Gminy 

Psary. 

                                                              §4 

Zasady Konkursu 

1. Konkurs będzie prowadzony w Urzędzie Gminy Psary oraz za pośrednictwem 

strony internetowej www.psary.pl. 

2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. 

3. Czas trwania konkursu określony został w §2 niniejszego regulaminu. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy: 

a. wypełnić formularz konkursowy w wersji papierowej, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub formularz konkursowy w 

wersji elektronicznej, dostępny na stronie www.psary.pl. W formularzu konkursowym 

należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz numer 

telefonu i adres e-mail. 

b. odpowiedzieć na pytanie znajdujące się w formularzu konkursowym. 

http://www.psary.pl/
http://www.psary.pl/


c. W czasie trwania konkursu złożyć wypełniony formularz konkursowy w 

Urzędzie Gminy w Psarach (Kancelaria Ogólna pok. 0) lub przesłać go pocztą na 

adres: Urząd Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary (decyduje data 

wpływu przesyłki).Formularz można także przesłać w wersji elektronicznej za 

pośrednictwem aplikacji na stronie www.psary.pl 

5. Komisja Konkursowa wybierze spośród przesłanych zgłoszeń najciekawsze 

odpowiedzi. 

6. Warunkiem odbioru nagrody będzie okazanie dokumentu tożsamości oraz 

dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt a, 

czyli poprawnie wypełnionego i złożonego we właściwym Urzędzie Skarbowym 

formularza ZAP-3, przy czym potwierdzenie złożenia formularza stanowić będzie 

pieczęć Urzędu Skarbowego. W przypadku wysłania formularza ZAP-3 pocztą, 

konieczne będzie okazanie potwierdzenia jego złożenia, wydanego przez Urząd 

Skarbowy. 

7. W przypadku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt b), czyli zameldowania na pobyt 

stały, Komisja Konkursowa dokona oceny spełnienia warunku, w oparciu o dane z 

ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w Psarach. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w wyniku decyzji Komisji Konkursowej na 

podstawie przesłanych odpowiedzi za pomocą formularza konkursowego. 

9. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek opóźnienia i utrudnienia w przesyłaniu formularzy konkursowych w 

wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji na stronie www.psary.pl wynikające 

z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (w szczególności z przeciążenia 

serwera lub innych nieprzewidzianych zjawisk). 

10. Rozstrzygnięcie i wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi w terminach do 14 

dni od czasu zamknięcia konkursu. 

11. Lista zwycięzców oraz sposób odbierania nagród zostaną opublikowane na 

stronie internetowej www.psary.pl w terminie do 2 dni od daty rozstrzygnięcia 

Konkursu. 

12. Wyłonieni laureaci otrzymają nagrody, o których mowa w § 5. 

13. Odpowiedzi nadesłane przed lub po terminie, o którym mowa odpowiednio w 

§2 niniejszego Regulaminu, jak również odpowiedzi w inny sposób naruszające 

wymogi niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa, nie będą brane pod uwagę. 

http://www.psary.pl/


§5 

Nagrody 

1. Zwycięzcy zostaną powiadomiony telefonicznie lub otrzymają od Organizatora 

wiadomość e-mailową informującą o wygranej. 

2. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do określenia liczby nagrodzonych 

osób.  

4. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w 

gotówce lub jakiegokolwiek ekwiwalentu. 

5. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę. 

6. Każdy Uczestnik ma 14 dni na odbiór nagrody licząc od daty publikacji 

rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej na stronie internetowej www.psary.pl. 

Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją. 

7. Oprócz nagród indywidualnych, nagrodę otrzyma także sołectwo gminy Psary,  

które wskazał zwycięzca w swoim zgłoszeniu. 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn zm.) dla celów organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia laureatów oraz przekazania 

nagród, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z 

właścicielem danych. 

2. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz 

ich aktualizację poprzez zgłoszenie Organizatorowi. 

3. Każdy Uczestnik zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, 



przy czym skorzystanie z tych uprawnień jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

konkursie. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Wójt Gminy Psary. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu do wglądu 

wszystkich zainteresowanych w siedzibie Organizatora (ul. Malinowicka 4, 42-512 

Psary, pok. 209) oraz na portalu internetowych www.psary.pl. Na prośbę 

zainteresowanego treść regulaminu może być mu przesłana drogą mailową. 

2. Materiały promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. 

3. Uczestnikowi, który rezygnuje z nagrody nie przysługuje zamiana tej nagrody 

na inną nagrodę ani na jej równowartość w formie pieniężnej, ani jakakolwiek inna 

forma rekompensaty. Rezygnacja z nagrody jest równoznaczna z wystąpieniem 

Uczestnika z Konkursu bez jakichkolwiek praw i roszczeń wobec Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w 

trakcie trwania konkursu. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu z nagrodami pn. „Tu mieszkam - tu płacę podatek” 

organizowanego przez Gminę Psary – Urząd Gminy w Psarach 

 

FORMULARZ KONKURSOWY 

„Akceptuję postanowienia regulaminu konkursu „Tu mieszkam – tu płacę podatek” 

organizowanego przez Gminę Psary – Urząd Gminy w Psarach oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w stopniu niezbędnym do 

przeprowadzenia konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………….………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………… 

Pytanie konkursowe: 

Przedstaw swoją propozycję wykorzystania środków pochodzących z rozliczonych na terenie 

Gminy Psary podatków. (max. 500 znaków) 

 

 

 

miejscowość, data ………………………..               czytelny podpis: ……………………….. 

 

 


