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Regulamin konkursu 

„Zadbaj o swoje Kąty. Melduj się i płac podatki w gminie Kąty Wrocławskie” 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu „Zadbaj o swoje Kąty. Melduj się i płac podatki w gminie Kąty 

Wrocławskie”  jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, zwany dalej 

Organizatorem. 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest zachęcenie osób zamieszkujących na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, a 

nie posiadających meldunku na pobyt stały, do spełnienia obowiązku meldunkowego oraz 

opłacania podatków ze wskazaniem na Gminę Kąty Wrocławskie. Jako teren Gminy rozumie 

się obręb miasta Kąty Wrocławskie oraz tereny pozamiejskie, przynależne do Gminy, 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1.W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie od 15 lutego 

do 30 kwietnia 2021r. zameldują się na pobyt stały na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 

i do dnia zakończenia konkursu nie zmienią miejsca zameldowania oraz złożą w w/w 

okresie w I Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu zeznanie PIT za rok 2020, w którym 

wskażą Gminę Kąty Wrocławskie, jako miejsce swojego zamieszkania. Formularz PIT 

można złożyć w Urzędzie Skarbowym osobiście, drogą elektroniczną lub wysłać pocztą. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które dokonają przemeldowania na pobyt 

stały w obrębie Gminy Kąty Wrocławskie, jak również osoby, które w trakcie trwania 

konkursu dokonają wymeldowania z pobytu stałego na terenie Gminy Kąty 

Wrocławskie, a następnie ponownie zameldują się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które dokonają zameldowania na pobyt 

czasowy. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie oraz ich małżonkowie i dzieci, pracownicy jednostek organizacyjnych  

Gminy Kąty Wrocławskie oraz ich małżonkowie i dzieci oraz sołtysi, ich małżonkowie 

i dzieci. 
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5. Do typowania Zwycięzcy brane będą wnioski, które złożone zostaną osobiście w 

Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu oraz 

przez elektroniczną platformę E-puap. 

6. Nagrodę otrzyma każda kolejna 21.osoba, która zamelduje się na pobyt stały na terenie 

Gminy Kąty Wrocławskie. Zwycięzcy będą wskazywani przez Wydział Spraw 

Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie według dat i godzin 

rejestracji wniosku o zameldowanie. W przypadku rejestracji wniosków od kilku osób 

w tym samym dniu i o tej samej godzinie, wnioski będą traktowane jako równoważne i 

zostanie przyznanych odpowiednio więcej nagród. 

7. W przypadku, gdy wytypowana do nagrody zostanie osoba niepełnoletnia prawo do 

nagrody otrzymają rodzice (prawni opiekunowie) małoletniego. 

8. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie osobiście w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie lub poprzez przesłanie wiadomości 

elektronicznej na adres: zadbajoswojekaty@katywroclawskie.pl pierwszej strony 

formularza PIT za rok 2020 ze wskazaniem terenu Gminy Kąty Wrocławskie jako 

miejsca zamieszkania. Do potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że deklaracja 

podatkowa złożona w imieniu podatnika przez pracodawcę lub przewidziany prawem 

organ uznawana jest za prawidłową. 

9. Dokument, o którym mowa w ust.8 składa się w formie zanonimizowanej (np.przez 

zaciemnienie), uniemożliwiającej odczytanie pół zawierających dane inne niż imię i 

nazwisko, adres zamieszkania oraz nazwę Urzędu Skarbowego. 

10. Warunkiem dodatkowym przyznania nagrody jest podpisanie oświadczenia o 

akceptacji klauzuli RODO, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

VI. Nagrody 

l . Nagrodą w konkursie jest kosz produktów regionalnych o wartości 199,00 zł.  

2. Nazwiska osób nagrodzonych ogłaszane będą na profilu gminnym na FB oraz na stronie 

www Gminy Kąty Wrocławskie w ciągu 5 dni roboczych po wytypowaniu Zwycięzcy. 

VII. Zasady dotyczące rozstrzygnięcia konkursu oraz nagradzania zwycięzców 

mailto:zadbajoswojekaty@katywroclawskie.pl


3 

l. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa powołana przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

2. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w 

konkursie. 

3. Informacja z ogłoszeniem wyników konkursu zostanie umieszczona na stronie Gminy 

Kąty Wrocławskie www.katywroclawskie.pl, na gminnym profilu na portalu 

społecznościowym Facebook oraz w Informatorze Gminnym „Kątem Oka”. 

4. O dacie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub 

pisemnie. 

5. Odbioru nagród należy dokonać osobiście lub poprzez osobę upoważnioną pisemnie 

przez zwycięzcę. 

VIII. 

l . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w przypadku 

pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

prawidłowość przebiegu konkursu. 

2. Przystąpienie do konkursu poprzez prawidłowe złożenie dokumentów, o których mowa 

w pkt. III ust.8 i 10 jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

http://www.katywroclawskie.pl/

