Załącznik do
zarządzenia Nr 6/2015
Burmistrza Byczyny
z dnia 12 stycznia 2015 roku

REGULAMIN KONKURSU
„Zamelduj się w Byczynie”
§ 1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Zamelduj się w Byczynie” jest Burmistrz Byczyny.
§ 2. Adresaci konkursu.
1. Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które w roku 2015 zameldują się po raz pierwszy na
pobyt stały na terenie Gminy Byczyna lub złożą w 2015 roku w Urzędzie Skarbowym w Kluczborku
formularz ZAP-3, w którym oświadczą, że zamieszkują na terenie Gminy Byczyna.
2. Każdy, kto spełnia warunki określone w ust.1 i chce wziąć udział w konkursie powinien wypełnić
formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu i złożyć go
w Urzędzie Miejskim w Byczynie.
3. Konkursem nie są objęte osoby dokonujące przemeldowania w obszarze Gminy Byczyna oraz
osoby poniżej 18 roku życia.
§ 3. Cele Konkursu
Celem konkursu jest zachęcenie do zameldowania się na stałe w Gminie Byczyna, szczególnie osób
nie posiadających meldunku na pobyt stały, a zamieszkujących na terenie Gminy Byczyna do
spełnienia obowiązku meldunkowego, czyli zameldowania się zgodnie z faktycznym miejscem
zamieszkania. Zarówno osoba zameldowana, jak i osoba, która zgłosiła w Urzędzie Skarbowym
w Kluczborku miejsce zamieszkania na terenie Gminy odprowadza od uzyskanych przez siebie
dochodów podatki, które zasilają budżet gminy Byczyna.
§ 4. Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 5. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie warunku wynikającego z § 2 niniejszego
regulaminu oraz:
1) W przypadku dokonania zameldowania – złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Byczynie wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego,
2) W przypadku zgłoszenia miejsca zamieszkania w Gminie Byczyna w Urzędzie Skarbowym
w Kluczborku na formularzu ZAP-3 – złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie
podpisanego formularza konkursowego oraz kserokopii formularza ZAP-3.
2. Formularze konkursowe są dostępne na stronie internetowej www.byczyna.pl oraz w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Byczynie, a także w biurze ewidencji ludności.
3. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia jednego formularza konkursowego.
§ 6. Nagrody
1. Nagrodą główną w konkursie jest Talon na kwotę 5.000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych).
Talon należy zrealizować w sklepach, firmach na terenie Gminy Byczyna
2. Nagrody miesięczne - raz w miesiącu Talon na kwotę 500,00 zł (słownie : pięćset złotych). Talon
należy zrealizować w sklepach, firmach na terenie Gminy Byczyna.

§ 7. Zasady wyłaniania i nagradzania zwycięzców
1.Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się poprzez losowanie prawidłowo złożonego formularza
konkursowego.
2.Losowanie zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Byczynie w obecności zaproszonego przedstawiciela Rady Miejskiej w Byczynie oraz Burmistrza
Byczyny.
3. Losowanie nagrody głównej, o której mowa w § 6 ust.1 nastąpi w Urzędzie Miejskim w Byczynie
w terminie do 31 stycznia 2016 roku. Nagrody miesięczne losowane są do 5 dnia każdego miesiąca,
począwszy od lutego 2015 r. W losowaniu miesięcznym biorą udział osoby, które prawidłowo złożyły
formularz konkursowy. Wyłącza się z losowania miesięcznego formularze konkursowe złożone przez
laureatów poprzednich losowań.
4.Laureaci konkursu o dokładnej godzinie wręczenia nagród zostaną poinformowani przez
Organizatora.
5.Laureaci nagród miesięcznych (dodatkowych) zachowują szanse na udział w losowaniu nagrody
głównej.
§ 8. Uwagi końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku pojawienia się
nieprzewidzianych okoliczności mogących mieć wpływ na właściwe prowadzenie konkursu.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.byczyna.pl
3. Przystąpienie do konkursu poprzez wypełnienie, podpisanie i złożenia formularza konkursowego
jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
4. Osoby nagrodzone, które wymeldują się na stałe z Gminy Byczyna w okresie dwóch lat, od dnia
zakończenia konkursu zobowiązane są do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie środków
pieniężnych stanowiących równowartość nagrody w dniu jej przekazania.

