
REGULAMIN KONKURSU „Zbiorniki na deszczówkę” 

Od 20 do 26 sierpnia 2021 roku Gmina Mosina przeprowadzi konkurs i rozda zbiorniki na deszczówkę. 

Nagrody trafią do 10 osób, które złożą wniosek o wydanie Mosińskiej Karty Mieszkańca (MKM) i 

uzyskają kartę.  

1. Organizatorem konkursu „Zbiorniki na deszczówkę” jest Urząd Miejski w Mosinie z siedzibą w 

Mosinie,  pl. 20 Października 1. 

2. Spośród wszystkich osób, które złożą wniosek o wydanie Mosińskiej Karty Mieszkańca (MKM) 

i uzyskają kartę, zbiorniki otrzymają osoby, których wnioski zostały złożone w następującej kolejności: 

2, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 25, 27, 30. 

3. Konkurs odbywać się będzie od 20 do 26 sierpnia br. lub do wyczerpania nagród rzeczowych. 

4. Żeby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek o wydanie Mosińskiej Karty Mieszkańca i 

otrzymać kartę. 

5. W konkursie może wziąć udział tylko pełnoletni wnioskodawca. 

6. Uczestnik konkursu akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa w Programie Mosińska Karta 

Mieszkańca. Szczegóły na stronie mkm.mosina.pl. 

7. W konkursie można brać udział tylko raz. 

8. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym fakcie 27 sierpnia 2021 r. Powiadomienie 

zostanie wysłane na adres mailowy podany przy rejestracji w systemie Mosińskiej Karty Mieszkańca. 

8. Zwycięzcy konkursu będą mogli odebrać nagrodę oraz Mosińską Kartę Mieszkańca od 30 

sierpnia do 2 września 2021 r. w siedzibie Referatu Promocji i Kultury, ul. Dworcowa 3, II piętro w 

godzinach pracy Urzędu. 

 

 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez 
Burmistrza Gminy Mosina z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Pl. 20 Października 1; 
62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku 
prawnego, ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z art. 19 ust. 7 ustawy  z 
dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2021 r. poz. 716 z późn.zm.). Więcej 
informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis 
przysługujących Panu/Pani praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej 
bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora. 

 


