
Zat^cznik nr 1 do Zarz^dzenia 
Burmistrza Gminy i Miasta 

Grojec nr 24/17 z dnia 
16.02.2017r. 

Regulamin konkursu 
„MeIdujf si^ tu, gdzie mieszkam" 

I . Organizator konkursu ^ 

Organizatorem konkursu „Melduj^ si^ tu, gdzie mieszkam" jest Burmistrz Gminy 

i Miasta Grojec, zwany dalej Organizatorem. 

I I . Cel konkursu 

Celem konkursu jest zachecenie osob zamieszkuj^cych na terenie Gminy Grojec, a nie 

posiadajacych meldunku na pobyt staly, do spelnienia obowi^zku meldunkowego. 

I I I . Postanowienia ogolne 

1. W konkursie mog^ wzi^c udzial pelnoletnie osoby fizyczne, ktore w roku 2017 

zamelduj^ si^ na pobyt staly na terenie Gminy Grojec 

i do dnia zakonczenia konkursu nie zmieni^ miejsca zameldowania oraz zloz^ w w/w 

okresie w Urz^dzie Skarbowym wlasciwym dla swojego miejsca zamieszkania 

formularz ZAP-3, w ktorym wskaz^ Gmin^ Grojec, jako miejsce swojego 

zamieszkania. Formularz ZAP - 3 mozna zlozyc w Urz^dzie Skarbowym osobiscie, 

drog^ elektroniczn^ lub wyslac poczt^. 

2. W konkursie nie mog^ brae udziat osoby, ktore dokuj^ przemeldowania na pobyt staly 

w obr^bie Gminy Grojec, jak rowniez osoby, ktore w trakcie trwania konkursu 

dokonaJ4 wymeldowania z pobytu stalego na terenie Gminy Grojec, a nast^pnie 

ponownego zameldowania si? na terenie Gminy Grojec. 

3. W konkursie nie mog^ uczestniczyc osoby ponizej 18 roku zycia oraz osoby, ktore 

dokonaj^ zameldowania na pobyt czasowy. 

IV. Czas trwania konkursu. 

Konkurs trwa do kohca 2017r. 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie 

Warunkiem wzi^cia udzialu w konkursie jest spelnienie wymagah pkt. I l l niniejszego 

Regulaminu oraz: 
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1. Po dokonaniu zameldowania zlozenie w Wydziale Spraw Obywatelskich Urz^du 

Gminy i Miasta Grojec, pok. nr 13, wypelnionego i podpisanego formularza 

konkursowego (zal^cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), kserokopii poswiadczenia 

zameldowania na pobyt staty wydanego przez Wydziat Spraw Obywatelskich oraz 

kserokopii formularza ZAP - 3 wraz z piecz^tkq potwierdzaj^c^ wplyw formularza do 

Urz^du Skarbowego lub z potwierdzenia zlozenia formularza drog^ elektroniczn^ (w 

przypadku zlozenia formularza drogq elektroniczn^), b^dz z pocztowym 

potwierdzeniem nadania (w przypadku wystania formularza ZAP - 3 poczt^). 

2. Formularze konkursowe dost^pne na stronie intemetowej WWW. grojecmiasto.pl, 

w Wydziale Spraw Obywatelskich Urz^du Gminy i Miasta Grojec oraz w Biurze 

Obslugi Interesanta Urz^du Gminy i Miasta Grojec (stanowisko naprzeciwko wejscia 

gtownego). 

3. Uczestnik moze zlozyc tylkojeden formularz konkursowy. 

4. W konkursie nie mog^ brae udzialu pracownicy Urz?du Gminy i Miasta Grojec oraz 

ich najblizsze rodziny. 

5. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu, nalezy zlozyc w Biurze 

Obslugi Interesanta Urz^du Gminy i Miasta Grojec do dnia 31 grudnia 2017r. 

V I . Nagrody 

1. Nagrod^ glown^ w konkursie jest czek na kwot^ 3 500 zl oraz dodatkowa nagroda 

pieni^zna na kwot^ 385 zl, ktora zostanie przeznaczona na oplacenie podatku 

dochodowego od wygranej. 

2. Nagrod^ I I stopnia w konkursie s^ kamety do kina Grojeckiego Osrodka Kultury dla 3 

osob na caly rok 2018 (jeden scans w tygodniu tj. 40 biletow normalnych na seanse 2D 

oraz 10 biletow normalnych na seanse 3D dla kazdego laureata) oraz dodatkowa 

nagroda pieni^zna w wysokosci 94 zt, ktora zostanie przeznaczona na oplacenie 

podatku dochodowego od wygranej. 

3. Nagrod^ I I I stopnia w konkursie s^ kamety na Kryt^ Ptywalnie „Wodnik" w Grojeu dla 

3 osob na caly rok 2018 (jeden godzinny pobyt w tygodniu tj. 50 biletow) 

4. Zdobywey wszystkich nagrod wyrazaj^ zgod^ na przekazanie dodatkowych nagrod 

pieni^znych na zaplat^ podatku dochodowego od wygranej w konkursie. 

V I I . Zasady dotycz^ce rozstrzygni^cia konkursu oraz nagradzania zwyci^zcow 

1. Nad przebiegiem konkursu b^dzie czuwala Komisja Konkursowa powotana przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Grojec. 

2. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji spelnienia warunkow uczestnictwa 

w konkursie. 
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3. Zwyciezcy konkursu zostan^ wylonieni w drodze losowania prawidtowo ztozonych 

formularzy konkursowych. 

4. Losowanie nagrod przeprowadzi Komisja Konkursowa w Urz^dzie Gminy i Miasta 

Grojec w obecnosci Burmistrza Gminy i Miasta Grojec do dnia 15 stycznia 2018r. 

5. Ogloszenie wynikow konkursu zostanie umieszczone na stronie Urz^du Gminy i 

Miasta Grojec: www.grojecmiasto.pl. 

6. O dacie wreczenia nagrod zwyciezcy zostan^ poinformowani telefonicznie lub 

pisemnie. 

7. Odbioru nagrod nalezy dokonac osobiscie lub poprzez osob^ upowaznion^ pisemnie 

przez zwyci^zc^. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow Regulaminu w przypadku 

pojawienia si? nieprzewidzianych okolicznosci, ktore mog^ miec wplyw na 

prawidtowosc przebiegu konkursu. 

2. Przystqpienie do konkursu poprzez prawidtowe zlozenie dokumentow, o ktorych 

mowa w pkt. 1 rozdz. V jest jednoznaczne z akceptacj^ niniejszego Regulaminu. 

V I I I . 
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