Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2017 Burmistrza Mrozów
z dnia 12 stycznia 2017 roku

Regulamin konkursu „Zamelduj się i wygraj”
§ 1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Zamelduj się i wygraj” jest Burmistrz Mrozów.
§ 2. Adresaci konkursu
1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w okresie od 12 stycznia 2017
roku do 20 maja 2017 roku zameldują się na pobyt stały na terenie gminy Mrozy i do
dnia rozstrzygnięcia konkursu nie zmienią miejsca zameldowania.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby dokonujące na terenie gminy Mrozy
przemeldowania, zameldowania na pobyt czasowy oraz osoby poniżej 18 roku życia.
§ 3. Cele konkursu
1. Zachęcenie osób zamieszkujących na terenie gminy Mrozy do zameldowania się na
pobyt stały.
2. Dopełnienie obowiązku meldunkowego zgodnego z faktycznym miejscem
zamieszkania.
3. Płacenie podatków na rzecz gminy Mrozy, która świadczy usługi publiczne dla osób
zamieszkujących na jej terenie.
4. Promocja gminy Mrozy.
§ 4. Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od 12 stycznia 2017 roku do 20 maja 2017 roku.
§ 5. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest spełnienie warunków określonych w § 2
niniejszego regulaminu oraz złożenie w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy
Mrozy, pok. nr 15, wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego.
2. Zgłoszenia należy składać w terminie do 25 maja 2017 roku (zameldowanie powinno
odbyć się do 20 maja).
3. Formularze konkursowe dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy – Urząd
Stanu Cywilnego, pokój nr 3 i 3a, w Biurze Rady Miejskiej pokój nr 5 oraz na stronie
www.mrozy.pl
4. Każdy uczestnik może złożyć jeden formularz konkursowy.
§ 6. Zasady wyłaniania i nagradzania zwycięzców
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa,
powołana przez Burmistrza Mrozów, która dokona weryfikacji spełnienia warunków
uczestnictwa w konkursie.
2. Nagrodę otrzymają trzy wylosowane osoby.

3. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce – laptop
II miejsce – rower
III miejsce – tablet
4. Dodatkowo każdy uczestnik, który dopełni warunków udziału w konkursie, otrzyma
upominek - niespodziankę.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i odbiór nagród nastąpi podczas festynu Dni Mrozów 2017.
§ 7. Uwagi końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 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. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mrozy.pl, tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, w Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój nr 3 i 3a
oraz Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 5.

