
 

 

Zał. 1 do zarządzenia  
Prezydenta Miasta Leszna  

nr 77/2020 z dn. 13.02.2020 
 

REGULAMIN KONKURSU 
„MIESZKASZ W LESZNIE - WYGRYWASZ” 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Celem Konkursu „Mieszkasz w Lesznie - wygrywasz”, zwanego dalej Konkursem, jest zachęcenie do 

rozliczenia się z podatku PIT w miejscu zamieszkania przez osoby, które nie są zameldowane w Lesznie, ale 
w nim mieszkają.  

2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, a właściwą w sprawach 
Konkursu komórką Organizatora jest Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna.  
 

Uczestnicy konkursu 
§ 2 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, zamieszkałe na obszarze Miasta Leszna.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Miasta Leszna ani jego jednostek organizacyjnych 
oraz osoby, które rozliczyły / rozliczają wspólnie z nimi podatek za rok 2019 w jednym zeznaniu 
podatkowym PIT. 

3. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć jedno zgłoszenia konkursowe.  

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu treści 
niniejszego Regulaminu. 

5. 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.  

 
Przedmiot i zasady Konkursu 

§ 3 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) zaktualizować swój adres zamieszkania w Urzędzie Skarbowym za pomocą formularza ZAP-3 złożonego 
w 2020 r.,  

b) złożyć poprawnie i terminowo zeznanie podatkowe roczne PIT za rok 2019 w Urzędzie Skarbowym w 
Lesznie, w formie papierowej lub elektronicznej, wybierając adres zamieszkania w Lesznie (zgodnie ze 
stanem faktycznym), 

c) wypełnić formularz konkursowy w wersji papierowej lub formularz konkursowy w wersji elektronicznej 
(skan wypełnionego formularza z podpisem). Zaproponować w nim hasło promocyjne dla kolejnych akcji 
promocyjnych organizowanych przez Miasto Leszno zachęcających do rozliczenia się z podatku PIT  w 
miejscu zamieszkania przez osoby, które nie są zameldowane w Lesznie, ale w nim mieszkają. Wzór 
formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na stronie www.leszno.pl. 
W formularzu konkursowym należy podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania  
/ numer telefonu / adres e-mail, 

d) wyrazić zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych i 
praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i 
postaciach z hasła zaproponowanego w ramach niniejszego konkursu oraz wyrazić zgodę, w zależności 
od potrzeb Organizatora, na dokonywanie niezbędnych zmian i korekt przez Organizatora lub osoby 
trzecie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody (przeniesienie praw autorskich majątkowych),  

e) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trybie 6 ust. 1 lit. a) RODO poprzez wypełnienie i 
podpisanie załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu, oraz złożyć oświadczenie o nie rozliczeniu podatku 



 

 

za rok 2019 w jednym zeznaniu podatkowym wraz z pracownikiem Urzędu Miasta Leszna (zał. nr 1 do 
regulaminu). Wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Dane kontaktowe wykorzystane zostaną przez Organizatora wyłącznie w celu powiadomienia Uczestnika 
konkursu o przyznaniu nagrody, zgodnie z zasadami niniejszego Konkursu.  

3. Formularze konkursowe można składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Urzędu Miasta w Leszna, 
przy ul. K.Karasia 15 w Lesznie, lub w formie elektronicznej  na adres mailowy promo@leszno.pl, w terminie 
od 01.05.2020 do 15.05.2020. Liczy się data wpływu formularza.  

4. Każdy uczestnik ma prawo złożyć jeden formularz konkursowy. W przypadku złożenia przez tego samego 
uczestnika dwóch lub więcej formularzy, każdy z kolejnych formularzy uznaje się za nieważny. 

5. Formularze złożone w innym terminie niż określono w ust. 3, jak również formularze niezawierające 
wymaganych danych, w tym odpowiedzi na zadanie konkursowe lub zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, a także w inny sposób naruszające wymogi niniejszego Regulaminu, uważa się za nieważne. 

6. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia i utrudnienia w 
przesyłaniu formularza konkursowego, wynikające z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.  
 

Zasady wyłaniania i obowiązki Laureatów Konkursu 
§4 

1. Dla prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Prezydent Miasta Leszna powoła Komisję Konkursową. 
2. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu, zwanych dalej Laureatami, poprzez wybór 

najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe, wśród których zostaną przyznane odpowiednio I, II i III 
miejsce i przedstawi je Prezydentowi Miasta. 

3. Komisja konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień, które przedstawi Prezydentowi 
Miasta. 

4. Wykaz Laureatów zatwierdza Prezydent Miasta i podejmuje decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień. Są 
one ostateczne i nie przysługują od nich odwołania. 

5. Prezydent Miasta może odstąpić od przyznania nagród i wyróżnień bez podania przyczyny. 
6. Nagrodami w konkursie są: 

a) I miejsce: rower, 
b) II miejsce: hulajnoga elektryczna, 
c) III miejsce: laptop. 

7. Rozstrzygnięcie i wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od czasu 
zamknięcia konkursu.  

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.leszno.pl.  

9. Wydanie nagród Laureatom nastąpi w siedzibie Organizatora do dnia 30.06.2020 roku. 
10. Warunkiem wydania nagrody Laureatowi jest dostarczenie przez niego Organizatorowi następujących 

dokumentów, oświadczeń i danych: 
a) potwierdzenie złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego adresu zamieszkania na formularzu ZAP-3 w roku 

2020,  
b) potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej PIT za rok 2019 w US w Lesznie  
c) kopii pierwszej strony złożonej deklaracji PIT za rok 2019 (w przypadku, gdy deklaracja zawierać będzie 

dane finansowe – dane te mogą  zostać przez  Laureata zakryte dowolną techniką, np. poprzez 
zakreślenie, zamalowanie), 

d) adresu zamieszkania. 
11. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie, drogą mailową lub listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na numer telefonu lub adres kontaktowy podany w formularzu 
konkursowym. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości powiadomienia Laureata konkursu o 
wygranej, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, a w szczególności z powodu błędnie podanych 
danych kontaktowych, zmiany danych w okresie trwania konkursu, a także braku możliwości 
skontaktowania się z Laureatem.  



 

 

13. Laureaci tracą prawo do nagród w przypadku nieodebrania ich w terminie wskazanym w ust. 9, niezłożenia 
dokumentów, o jakich mowa w ust. 10, a także w przypadku braku możliwości skontaktowania się z 
Laureatem w terminie do 20.06.2020. 
 
 

Ochrona danych osobowych 
§ 5  

Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego 
Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z zał. nr 2 do 
niniejszego regulaminu.  
 

Postanowienia końcowe 
§ 6 

1. Nagrodzone hasła mogą być wykorzystane przez Organizatora dla celów promocyjnych, reklamowych, w 
szczególności Organizator ma prawo do utrwalenia haseł, powielania, zwielokrotnienia dowolnie wybraną 
techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową w całości lub dowolnie wybranej części, nieodpłatnego 
udostępniania osobom trzecim, do publikowania, rozpowszechniania haseł konkursowych oraz egzemplarzy 
materiałów promocyjnych, na których hasła utrwalono, w prasie, Internecie (w szczególności na stronie 
prowadzonej przez organizatora), w TV i w innych mediach. Organizator ma prawo wprowadzania haseł do 
obrotu (w tym najmu) w całości lub dowolnie wybranym przez Organizatora fragmencie, w tym także po 
dokonaniu niezbędnych poprawek redakcyjnych lub korektorskich, w dowolnej ilości egzemplarzy. 
Organizator ma także prawo publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 
haseł lub ich części w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Powyższe dotyczy wydawnictw, publikacji, 
itp. rozpowszechnianych zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. Organizator korzystając z hasła 
nie będzie miał obowiązku zaznaczania, kto jest autorem hasła. 

2. Nagroda zaspokaja wszelkie roszczenia finansowe Laureatów oraz osób, z których utworów ewentualnie 
korzystał Laureat i które wniosły wkład twórczy przy opracowywaniu haseł. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 
nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.  

4. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i 
nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane hasła 
są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną 
odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź 
naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.  

5. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania haseł i dokumentów zgłoszeniowych. 
6. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy 

konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w załączniku nr 
2 do regulaminu.    

7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania 
konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. 

8. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli 
na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Organizatora.  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  
 


