
Szczepienia w Gminie Łysomice.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich niezaszczepionych przeciw SARS CoV19 mieszkańców Gminy Łysomice do włączenia się w realizację Narodowego Programu Szczepień.W ośrodku zdrowia w Łysomicach funkcjonuje numer telefonu pod którym można dokonać swojej rejestracji- 508030633, lub 566494590. Jeśli nie dokonaliście Państwo rejestracji telefonicznej, nie macie wyznaczonego terminu w ciągu tygodnia, zapraszamy w każdy piąteklipca do Ośrodka Zdrowia w Łysomicach przy ulicy Łąkowej3, gdzie będzie można się zaszczepić bez 
wcześniejszej rejestracji.Dla mieszkańców gminy, którzy zaszczepią się we wskazane piątki w ośrodku zdrowia w Łysomicach, czekają niespodzianki!Dodatkowo wśród wszystkich mieszkańców gminy, którzy zaszczepią się w ośrodku zdrowia w Łysomicach w okresie wakacyjnym (lipiec- sierpień) raz w tygodniu rozlosowane zostaną nagrody.
Najbardziej odporne sołectwo!Wójt Gminy Łysomice podjął decyzję aby nagrodzić sołectwo, w którym odsetek zaszczepionych osób jest najwyższy. Sołectwo w Gminie Łysomice, które uzyska największy odsetek wykazany na ostatni dzień października br., otrzyma 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na sołeckie inwestycje.Zachęcamy sołtysów i Rady Sołeckie do rozpowszechniania tej informacji wśród mieszkańców sołectw. Z
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REGULAMIN PROMOCYJNY

„Szczepienia w Gminie Łysomice. W piątki od ręki z marszu!”

§• 1

1. Regulaminu promocyjny - niniejszy dokument określający szczegółowe zasady organizacji i 
przebiegu akcji promocyjnej Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID 19

2. Organizator - Wójt Gminy Łysomice
3. Ustawa - ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.)

4. Osoba zaszczepiona - mieszkaniec gminy, który został zaszczepiony w SP ZOZ w 
Łysomicach

5. Nagroda rzeczowa ufundowana ze środków promocyjnych „Narodowego Programu 
Szczepień”

6. Czas trwania akcji promocyjnej - okres wakacyjny - lipiec -sierpień 2021 r.

§2 .

1. Celem regulaminu jest utrwalenie i promocja działań profrekwencyjnych w obszarze 
Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID 19.

§3 .

1. Regulamin promocyjny dotyczy mieszkańców Gminy Łysomice zaszczepionych w okresie 
wakacyjnym 2021 r. - lipiec- sierpień,

2. Każdy mieszkaniec Gminy zaszczepiony w piątki otrzyma upominek,
3. Wśród mieszkańców gminy zaszczepionych w SP ZOZ w Łysomicach raz w tygodniu będzie 

losowana nagroda,
4. Nagroda będzie losowana przez komisję wyłonioną z pracowników SP ZOZ Łysomice
5. Nagroda będzie wręczana w terminie do 7 dni od losowania przez Wójta Gminy Łysomice

§4 .

1. Wątpliwości związane z regulaminem rozstrzyga Organizator
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
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REGULAMIN KONKURSU 
„NAJBARDZIEJ ODPORNE SOŁECTWO”

§■1 
DEFINICJE

1. Konkurs „ Najbardziej odporne sołectwo”
2. Regulamin - niniejszy dokument określający szczegółowe zasady organizacji i przebiegu 

konkursu

3. Organizator - Wójt Gminy Łysomice
4. Ustawa - ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.)

5. Osoba zaszczepiona - osoba która otrzymała pełen cykl szczepień szczepionką 
zarejestrowaną w Unii Europejskiej

6. Wskaźnika wyszczepienia - iloraz liczby zaszczepionych mieszkańców sołectwa do liczby 
mieszkańców sołectwa pomnożony przez 100%

7. Nagroda środki pieniężne w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje w 
sołectwie

§2 .
INFORMACJE OGÓLNE

1. Celem konkursu jest utrwalenie i promocja działań profrekwencyjnych w obszarze 
Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID 19.

§3 .
ZASADY KONKURSU

1. Konkurs dotyczy wszystkich sołectw w Gminie Łysomice
2. Laureat konkursu jest wyłaniany w oparciu o wskaźnik wyszczepienia. Warunkiem zostania 

laureatem Konkursu jest osiągnięcie przez sołectwo wskaźnika wyszczepienia powyżej 50%
3. Liczbę zaszczepionych mieszkańców gminy oblicza SP ZOZ w Łysomicach
4. Ostatecznie wyniki konkursu są oparte o wartość wskaźnika wyszczepialności na dzień

31 .10 2021 r.

§4 .
NAGRODA

1. Nagroda w Konkursie finansowana jest ze środków Gminy Łysomice
2. Lista rankingowa sołectw zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Łysomice

§5 .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wątpliwości związane z regulaminem rozstrzyga Organizator
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
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