
Regulamin konkursu 
„Bądźmy GIT z PIT! i wygraj bilet na Koncert Gwiazdkowy Gminy Dopiewo” 

 
1. Organizatorem konkursu „Bądźmy GIT z PIT i wygraj bilet!”, zwanego dalej konkursem, jest Gmina  
Dopiewo. 
 
2. Konkurs organizowany jest w terminie od 6 listopada do 9 grudnia 2021 r. 
 
3. Uczestnikiem konkursu może być mieszkaniec Gminy Dopiewo, który wskazał w deklaracji PIT jako 
miejsce zamieszkania adres w Gminie Dopiewo (osoba zameldowana w Gminie Dopiewo na stałe 
i/lub wskazująca Gminę Dopiewo w deklaracji PIT). 
 
4. Nagrodami w konkursie są - PODWÓJNE ZAPROSZENIA (bilety dla 2 osób) - na KONCERT 
GWIAZDKOWY GMINY DOPIEWO, podczas którego wystąpią: GOLEC UORKIESTRA oraz 

SINGIN’ BIRDS. Wydarzenie to odbędzie się w hali GOSIR w Dopiewie przy ul. Polnej 1a  w dniu  

12 grudnia 2021 r. o godz. 17.30. Jego organizatorem jest Gmina Dopiewo (Urząd Gminy Dopiewo  
i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie). Bilety na to wydarzenie w ogóle nie są 

sprzedawane, a uczestnictwo możliwe jest wyłącznie na podstawie zaproszeń. 
 
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 
6. Nagrody przewidziano dla 300 laureatów – tzn. uczestników konkursu, których zgłoszenia: 
 

• będą spełniały wymagania określone w punkcie 9 regulaminu,  
• zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, 

 
• odpowiedzi na pytania konkursowe będą wyróżniały się pod względem: pomysłowości, 

estetyki, treści (w ocenie Komisji Konkursowej). 
 
7. Organizator konkursu ma prawo wyłonić mniejszą lub większą liczbę laureatów niż podana w punkcie 
 
6 regulaminu (w zależności od liczby zgłoszeń konkursowych i dostępności wolnych miejsc).  

W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby laureatów o przyznaniu nagrody będzie decydowała 

kolejność wpływu zgłoszenia spełniającego wymagania, o których mowa w pkt 6 Regulaminu.  
W związku z dużym zainteresowaniem konkursem organizator może zakończyć go przed 5 grudnia 

2019 r. 
 
8. Zgłoszenie konkursowe należy wysłać e-mailem pod adres konkurs@dopiewo.pl lub zadzwonić  
w wyznaczonym terminie pod nr 512 465 109 (informację o tym w jaki sposób można wziąć udział w 
konkursie podajemy na stronie dopiewo.pl w informacji ZAPRASZAMY NA KONCERT GWIAZDKOWY 
GMINY DOPIEWO).  
 
9. Zgłoszenie powinno zawierać: 
 

• Pisemną lub telefoniczną odpowiedź na zadanie konkursowe złożone z trzech części: 

1. Dlaczego właśnie Ciebie z osobą towarzyszącą mielibyśmy zaprosić  

na „KONCERT GWIAZDKOWY GMINY DOPIEWO”.  

2. Potwierdź nam, że wiesz, dlaczego warto być GIT z PIT!   

3. Które utwory GOLEC UORKIESTRY i SINGIN’ BIRDS chciałbyś usłyszeć (po jednym), 

a my – na podstawie wskazówek uczestników konkursu - stworzymy „Listę  

przebojowych życzeń”. 



• Dane kontaktowe: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail 
kontaktowy. 

 
Dzwoniąc rozpocznij od hasła: KONCERT GWIAZDKOWY - JESTEM GIT z PIT!  
Pisząc e-maila do nas wpisz w jego temacie: KONCERT GWIAZDKOWY - JESTEM GIT z PIT! 
 
9. Nagrody wygrane w konkursie nie mogą być sprzedawane. 
 
10. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 
 
11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 
12. Nagrodę należy odebrać tylko osobiście. Przed odbiorem należy podpisać oświadczenie 
„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”.     
13. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne, natomiast podanie danych przez Uczestnika 
Konkursu, jest niezbędne do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu. 
 

14. Uczestnik Konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej, uprawniającej go 
do korzystania z odpowiedzi konkursowej zawartej w zgłoszeniu - na wszystkich polach eksploatacji, 
w szczególności do jej publikacji na stronie dopiewo.pl, w Czasie Dopiewa, na profilu na facebook’u, 
utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami. 
 

15. Konkurs rozstrzygnie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Urzędu Gminy 
Dopiewo. 
 

16. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

17. Organizator będzie kontaktować się z laureatami konkursu: drogą telefoniczną bądź mailową. 
 

18. Organizacja KONCERTU GWIAZDKOWEGO GMINY DOPIEWO odbywa się w warunkach 
zagrożenia epidemicznego covid-19. W związku z trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji 
związanej z tym zagrożeniem oraz ewentualnymi ograniczeniami, które mogą zostać 
wprowadzone przez władze państwowe lub regionalne, w zakresie organizacji wydarzeń 
kulturalnych z udziałem publiczności, możliwe są szczególne  zasady uczestnictwa, nakazy lub 
zakazy związane z organizacją tego rodzaju wydarzeń. Jeżeli organizacja koncertu zostanie 
uzależniona od  wprowadzenia przez organizatora szczególnych zasad uczestnictwa, uczestnik 
koncertu będzie respektował te zasady i będzie się stosował się do zaleceń organizatora i jego 
służb, związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  
 

19. Organizator konkursu ma prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny. 
 

20. Uczestnik konkursu z chwilą wysłania zgłoszenia konkursowego oświadcza, że akceptuje niniejszy  
Regulamin. 
 

 
Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji 

Konkursu z udziałem danego Uczestnika, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia 

danych osobowych Uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla 



wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez Uczestnika Konkursu 

licencji. 
 
2. Administratorem zebranych danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika Konkursu jest 
Wójt Gminy Dopiewo z siedzibą w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, tel. +48 
61 8148 331, e-mail: urzad_gminy@dopiewo.pl, strona: www.dopiewo.pl . 
 
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik Konkursu może skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mailowo na adres: iod@dopiewo.pl lub pisemnie - na 
adres Administratora, o którym mowa w ust. 4. 
 
4. Dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni lub do dnia zakończenia procesu 
udzielania odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 
 
6. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdej chwili do przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w związku z sytuacją szczególną  
Uczestnika. 
 
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych. 
 

 

/ Organizator / 


