
Zarządzenie nr B.0050.92.2022 

Burmistrza Krzanowic  

z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie realizacji akcji promocyjnej „Upominek dla Malucha” 

 

 

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.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze.zm.) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam akcję promocyjną „Upominek dla Malucha”, zwaną dalej akcją. 

 

§ 2 

Zasady udziału w akcji określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi merytorycznemu ds. promocji i współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Burmistrz Krzanowic 

  Andrzej Strzedulla 

           

  



Zarządzenie nr B.0050.92.2022 

Burmistrza Krzanowic  

z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

 

 

REGULAMIN AKCJI 

„Upominek dla Malucha” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji „Upominek dla Malucha”, zwanej w dalszej części Upominkiem, jest 

Urząd Miejski w Krzanowicach, z siedzibą ul. Morawska 5, 47-470 Krzanowice. 

2. Akcja prowadzona jest na terenie Gminy Krzanowice, na zasadach określonych 

w Regulaminie.  

3. Udział w akcji jest dobrowolny. 

4. Akcja skierowana jest do wszystkich nowonarodzonych mieszkańców Gminy Krzanowice, 

urodzonych od 1 stycznia 2022 roku. 

5. W skład Upominku wchodzą: kocyk oraz maskotka wraz z listem gratulacyjnym oraz inne 

materiały promocyjne Gminy Krzanowice. 

6. Skład Upominku może ulec zmianie w czasie trwania akcji.  

 

§2 

ZASADY ODBIORU UPOMINKU 

1. Do odbioru Upominku uprawnieni są rodzice lub opiekunowie prawni nowonarodzonego 

dziecka zameldowanego na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Krzanowice. 

2. Odbiór Upominku odbywa się w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach, z siedzibą ul. Morawska 

5, 47-470 Krzanowice. 

3. Upominek można odebrać podczas dokonania zmiany w deklaracji dotyczącej naliczenia 

opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – Referat Gospodarki Przestrzennej, 

Inwestycji i Rolnictwa – Gospodarka Odpadami. 

4. Na jedno dziecko przysługuje jeden upominek i nie ma możliwości jego wymiany na 

ekwiwalent pieniężny.  

5. Upominek nie podlega reklamacji. 

§3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Uczestnictwo w Akcji zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu. Regulamin pozostaje do 

wglądu w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach w Referacie Gospodarki Przestrzennej, 

Inwestycji i Rolnictwa – gospodarka odpadami oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Krzanowicach www.krzanowice.pl – zakładka „Upominek dla Malucha”. 

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

prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł 

http://www.krzanowice.pl/


zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Przez „siłę 

wyższą” rozumie się w szczególności następujące zdarzenia: wprowadzenie obostrzeń 

związanych ze stanem epidemii COVID-19 na mocy przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, kataklizmy, zdarzenia związane z nieprzewidywalnymi tragediami, ogłoszenie żałoby 

narodowej. 

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

składu upominku, w szczególności w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 

mających wpływ na prawidłowość przebiegu akcji.  

4. Organizator oświadcza, że akcja „Upominek Malucha” nie jest grą losową, ani zakładem 

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

z 2022 r. poz. 888, ze zm.). 

§4 

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 „Upominek dla Malucha”. 

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

danych osobowych podczas odbioru Upominku. 

 

§5 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA 

Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do dnia jego odwołania. 

 

 

 Burmistrz Krzanowic 

   Andrzej Strzedulla 

 


