
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 96/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

REGULAMIN PROJEKTU „WYPRAWKA MALUCHA – MYŚ Z MYŚLENIC”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem  Projektu  pn.  „Wyprawka  Malucha  –  Myś  z  Myślenic”,  zwanym  dalej
„Projektem”  jest: Gmina Myślenice – Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury, 32-400
Myślenice, Rynek 8/9, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Organizator  oświadcza,  że  Projekt  nie  jest  grą  losową  ani  zakładem  wzajemnym
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2094 z późn. zm.).

3. Organizator  oświadcza,  że  w  związku  z  Projektem  administratorem  danych  osobowych
przetwarzanych w ramach Projektu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą  jw. Zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych określone są w § 4 poniżej.

4. Uczestnictwo  w  Projekcie,  w  tym  w  szczególności  podanie  do  wiadomości  Organizatora
danych  osobowych  oraz  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych
na potrzeby Projektu ma charakter dobrowolny.

5. Projekt jest prowadzony na terenie Gminy Myślenice.
6. Nie przysługuje wymiana „Wyprawki Malucha – Myś z Myślenic” na ekwiwalent pieniężny.
7. W skład  „Wyprawki  Malucha  –  Myś  z  Myślenic” wchodzą:  czapeczka,  body,  półśpiochy,

kocyk, śliniak, torba bawełniana oraz list gratulacyjny.

§ 2
CEL I CZAS TRWANIA PROJEKTU

1. Celem  Projektu  jest  wzmocnienie  pozytywnego  wizerunku  Gminy  Myślenice
w świadomości Mieszkańców.

2. „Wyprawka  Malucha  –  Myś  z  Myślenic”  przysługuje  dzieciom  urodzonym
od  1  stycznia  2022  r.  oraz  spełniającym  warunki,  o  których  mowa  w  §  3 niniejszego
Regulaminu.

3. Zgłoszenia chęci udziału w Projekcie przyjmowane będą w okresie do 4 miesięcy od daty
narodzin dziecka zgodnie z wytycznymi, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu.

§ 3
UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

1. Udział w Projekcie mogą wziąć prawni opiekunowie nowonarodzonego dziecka, zameldowani
na pobyt stały na terenie Gminy Myślenice, którzy dokonają odpowiedniego zgłoszenia oraz
rejestracji dziecka urodzonego od dnia 1 stycznia 2022 r. 

2. Zgłoszenia chęci udziału w Projekcie dokonuje się dla dzieci urodzonych i meldowanych na
pobyt  stały  na  terenie  Gminy  Myślenice  oraz  dla  dzieci  urodzonych  poza  terenem Gminy
Myślenice, ale meldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Myślenice, poprzez wypełnienie
specjalnie  przygotowanego  dokumentu(„Wniosek  o  wydanie  „Wyprawki  Malucha  –  Myś
z  Myślenic”),  zwanego  dalej  Wnioskiem,  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  niniejszego
regulaminu.  Wniosek  jest  dostępny  do  pobrania  na  Sali  Obsługi  Klienta  Urzędu  Miasta  i
Gminy  Myślenice  (ul.  Rynek  8/9,  32-400  Myślenice)  lub  na  stronie  internetowej
www.myslenice.pl, zakładka Karty i Wnioski, punkt: Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i
Kultury,  podpunkt:  Wniosek o wydanie „Wyprawki Malucha – Myś z Myślenic”.  Wniosek
należy  czytelnie  wypełnić  oraz  zostawić  na  Sali  Obsługi  Klienta  Urzędu  Miasta  i  Gminy
Myślenice lub wrzucić do urny podawczej.

http://www.myslenice.pl/
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3. Złożenie Wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na weryfikację przez Organizatora
adresu zameldowania Wnioskodawcy i zgłaszanego dziecka.

4. Wniosek na otrzymanie „Wyprawki Malucha – Myś z Myślenic” należy złożyć do 4 miesięcy
od urodzenia dziecka. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Projektu.

§ 4
DANE OSOBOWE

1. Podane przez  Uczestników  dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  obowiązującymi
w  Polsce  przepisami  o  ochronie  danych  osobowych  dla celów organizacji
i przeprowadzenia Projektu.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich
tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Projekcie.

§ 5
DYSTRYBUCJA

 1. „Wyprawka  Malucha  –  Myś  z  Myślenic” będzie  wydawana  bezzwłocznie  po  weryfikacji
danych podanych we Wniosku.

 2. Wyprawka będzie wydawana wnioskodawcy po pozytywnej weryfikacji Wniosku.
 3. Po pozytywnej weryfikacji pracownik Urzędu Miasta poinformuje Wnioskodawcę o możliwości

odbioru Wyprawki.
 4. Wnioskodawca  ma  30  dni  na  odbiór  Wyprawki  od  momentu  otrzymania  informacji  o  jej

przyznaniu.
 5. W przypadku,  gdy  po  upływie  terminu  określonego  w ust.  4  „Wyprawka  Malucha  –  Myś

z Myślenic” nie zostanie odebrana, będzie to równoznaczne z utratą prawa do jej otrzymania.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnictwo w Projekcie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu. Regulamin pozostaje  
do wglądu w siedzibie Organizatora Projektu oraz na stronie internetowej www.myslenice.pl.

2. Niniejszy Regulamin  jest jedynym dokumentem określającym zasady Projektu.
3. Organizator zastrzega,  że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające

prawidłowe przeprowadzenie Projektu,  których nie był w stanie przewidzieć,  lub którym nie
mógł zapobiec,  w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych,  w tym siły
wyższej.

4. Organizator  zastrzega,  że  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  działań  lub  zaniechań
Uczestników oraz osób trzecich, na których postępowanie nie miał wpływu.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo zmiany  warunków Regulaminu  w przypadku  zaistnienia
nieprzewidzianych  okoliczności  mających  wpływ  na  prawidłowość  przebiegu  Projektu  pn.
„Wyprawka Malucha – Myś z Myślenic”.
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