
ZARZĄDZENIE NR 01/2020 

WÓJTA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA 

z dnia 02 stycznia 2020 r.  

 

w sprawie realizacji akcji promocyjnej Wyprawka „Witaj Maleństwo!” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 i art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) 

 

Wójt Gminy Węgierska Górka zarządza, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadzam akcję promocyjną Wyprawka „Witaj Maleństwo!” zwaną dalej „akcją”.  

§ 2. Zasady udziału w akcji określa Regulamin, stanowiący Załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Joannie Golec – podinspektorowi ds. ewidencji 

ludności.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Piotr Tyrlik 

          Wójt Gminy 

 

 

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2019 

Wójta Gminy Węgierska Górka 

z dnia 30.12.2019 r. 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYPRAWKA „WITAJ MALEŃSTWO!” 

 

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji Wyprawki „Witaj Maleństwo!” jest Urząd Gminy w Węgierskiej Górce  

z siedzibą ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka. 

2. Akcja prowadzona jest na terenie Gminy Węgierska Górka, na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Udział w akcji jest dobrowolny. 

4. Akcja skierowana jest do wszystkich nowonarodzonych mieszkańców Gminy Węgierska Górka, 

urodzonych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

5. W skład Wyprawki „Witaj Maleństwo!” wchodzą: komplet pościeli dziecięcej – kołderka  

i poduszka, chusteczka sensoryczna, list gratulacyjny oraz inne materiały promocyjne. 

6. Skład Wyprawki „Witaj Maleństwo!” może ulec zmianie w czasie trwania akcji. 

 

§ 2.  

ZASADY ODBIORU WYPRAWKI „WITAJ MALEŃSTWO” 

1. Do odbioru Wyprawki „Witaj Maleństwo!” uprawnieni są rodzice lub opiekunowie prawni 

nowonarodzonego dziecka zameldowanego na pobyt stały na terenie Gminy Węgierska Górka.   

2. Odbiór odbywa się w Urzędzie Gminy w Węgierskiej Górce, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska 

Górka w pokoju nr 6 (Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – Biuro Ewidencji Ludności).  

3. Wyprawka „Witaj Maleństwo!”  przyznawana jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej 

będącego Załącznikiem do Regulaminu dot. programu. 

4. Na jedno dziecko przysługuje jedna Wyprawka i nie ma możliwości jej wymiany na ekwiwalent 

pieniężny. 

5. Odbioru Wyprawki „Witaj Maleństwo!”  można dokonać w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia 

dziecka, na podstawie dostarczonego do wglądu aktu urodzenia dziecka.  

§ 3.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników akcji będą przetwarzane zgodnie  

z przepisami Rozporządzenia 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 (ogólne 



rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi obowiązującymi przepisami  

o ochronie danych osobowych, dla celów organizacji i przeprowadzenia akcji „Witaj Maleństwo!”  

2.  Uczestnik akcji zobowiązany jest do podpisania klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony 

danych osobowych. 

3. Klauzula, o której mowa w ust.2 zawarta jest we wniosku o którym mowa w § 2, ust. 3. 

 

§ 4. 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Wyprawki „Witaj Maleństwo!” będą przyjmowane w formie pisemnej  

w siedzibie Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: ugwg@wegierska-gorka.pl  

w terminie do 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania Wyprawki. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.  

O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione 

pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

 

§ 5. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie akcji Wyprawka „Witaj Maleństwo!”, których nie był w stanie 

przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych, w tym siły wyższej.  

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań 

uczestników akcji oraz osób trzecich, na których postępowanie nie miał wpływu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Regulaminu, w tym zmian w zakresie 

składu Wyprawki, w szczególności w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 

mających wpływ nieprawidłowość przebiegu akcji. 

4. Organizator oświadcza, że akcja Wyprawka „Witaj Maleństwo!” nie jest grą losową ani zakładem 

wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 

2018r. poz.165 z późn. zm.).  

5. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.wegierska-gorka.pl. 

6. Kontakt z Organizatorem: ugwg@wegierska-gorka.pl. 

 

§ 6.  

TERMIN OBOWIĄZYWANIA 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  
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