
WYGRAJMY SAMOCHÓD DLA STRAŻAKÓW W „BITWIE O WOZY” 

KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ W GMINIE WIĄZOWNA 

„Głosujesz – Pomagasz - Zyskujesz!” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Gminy Wiązowna do uczestnictwa w II turze 

wyborów prezydenckich 2020, które odbędą się w niedzielę 12 lipca 2020 r. 

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie 

prowadzonym pod nazwą „Głosujesz – Pomagasz - Zyskujesz!”. 

3. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Gmina Wiązowna. 

4. Konkurs prowadzony jest na terenie Gminy Wiązowna. 

5. Regulamin dostępny jest na stronie www.tuwiazowna.pl. 

6. Konkurs odbędzie się 12 lipca 2020 r. w godzinach otwarcia lokali wyborczych od 7.00 do 

21.00. 

§ 2 

Zasady konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców 26 sołectw i 4 osiedli Gminy Wiązowna, na 

których terenie znajduje się 13 obwodów głosowania. 

2. Zwycięzcami konkursu zostaną sołectwa i osiedla wchodzące w skład obwodów głosowania, 

które uzyskały najwyższą frekwencję - po odjęciu osób, które głosują na podstawie 

zaświadczeń. 

3. Nagrody zostaną przekazane sołectwom lub osiedlom, wchodzących w skład obwodu 

głosowania, w którym zostanie osiągnięta najwyższa frekwencja wyborcza. 

4. W przypadku kilku sołectw lub osiedli, wchodzących w skład zwycięskich obwodów 

głosowania, nagroda zostanie proporcjonalnie podzielona. 

§ 3 

Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody 

1. W konkursie nagrodami są: 

1) 15 tys. zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej, np. terenów 

zielonych, miejsc do rekreacji i sportu dla obwodu głosowania, na którego terenie osiągnięta 

zostanie najwyższa frekwencja wyborcza; 

2) 10 tys. zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej, np. terenów 

zielonych, miejsc do rekreacji i sportu dla obwodu głosowania, na którego terenie osiągnięta 

zostanie druga w kolejności najwyższa frekwencja wyborcza; 



3) 5 tys. zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej, np. terenów 

zielonych, miejsc do rekreacji i sportu dla obwodu głosowania, na którego terenie osiągnięta 

zostanie trzecia w kolejności najwyższa frekwencja wyborcza. 

2. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą trzy osoby powołane przez 

Organizatora Konkursu - Gminę Wiązowna. 

3. Zdobywcy I, II i III miejsca zostaną wyłonieni na podstawie wyników frekwencji ogłoszonych 

na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, po odjęciu osób, które głosują na 

podstawie zaświadczenia. 

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 7 dni od ogłoszenia pełnych oficjalnych wyników 

wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą. Informacja znajdzie się na stronie 

www.tuwiazowna.pl oraz FB/tuwiazowna. 

 

 

 


