
Regulamin akcji „#Szczepimy się bo chcemy być razem” 

 
 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji „#Szczepimy się bo chcemy 

być razem” organizowanej na terenie miasta Bielsk Podlaski, mającej na celu zwiększenie 

liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+), poddających się szczepieniu przeciw  

COVID-19.  

 

 

1. Postanowienia ogólne. 

 

Organizatorem akcji pod nazwą „#Szczepimy się bo chcemy być razem” jest Burmistrz Miasta 

Bielsk Podlaski we współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w 

Bielsku Podlaskim, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiczną w Bielsku Podlaskim, oraz 

Bielskim Domem Kultury. 

 

2. Cel akcji. 

 

Celem akcji jest zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+), poddających 

się szczepieniu przeciwko COVID-19. 

 

3. Termin i miejsce akcji  

 

Akcja organizowana jest na terenie Miasta Bielsk Podlaski: 

 

1) 29 sierpnia 2021 roku w godzinach 12:00-18:00 – w powszechnym przenośnym punkcie 

szczepień SP ZOZ umiejscowionym w Parku Królowej Heleny w Bielsku Podlaskim, 

podczas dorocznego festynu „Pelargonia”, 

2) 5 września 2021 roku w godzinach 12:00-18:00 – w powszechnym przenośnym punkcie 

szczepień SP ZOZ umiejscowionym w Parku Królowej Heleny w Bielsku Podlaskim, 

podczas 6. Samochodowego Rajdu Bielska Podlaskiego oraz Białoruskiego Festynu 

Ludowego, 

3) od 6 września 2021 roku do wyczerpania nagród - w punkcie szczepień w SPZOZ w 

Bielsku Podlaskim przy ulicy Kleszczelowskiej i innych punktach na ternie miasta Bielsk 

Podlaski. 

 

4. Uczestnicy akcji. 

 

Uczestnikiem akcji może być każda osoba, która w dniach 29 sierpnia i 5 września 2021 roku 

zaszczepi się przeciwko COVID-19 w plenerowym punkcie szczepień podczas 

organizowanych imprez. 

 

5. Nagrody. 

 

1) Nagrody dla uczestników zapewnia organizator. 

2) Nagrodami za udział w akcji są: 

a) pulsoksymetry napalcowe dla pierwszych 50 osób, które zaszczepią się w plenerowym 

punkcie szczepień, 

b) torby bawełniane z logotypami akcji promującej szczepienia, 

c) gadżety promocyjne ufundowane przez organizatora akcji. 



3)  Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio w dniach 29 sierpnia i 5 września 2021 roku po 

zaszczepieniu się w plenerowym punkcie szczepień podczas trwania imprez oraz po 6 września 

2021 roku w punkcie szczepień w SPZOZ w Bielsku Podlaskim przy ulicy Kleszczelowskiej i 

innych punktach szczepień na terenie miasta Bielsk Podlaski. 

 

 

6. Postanowienia końcowe. 

 

1) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki 

uczestnictwa w akcji. 

2) Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator akcji – Burmistrz Miasta Bielsk 

Podlaski. 

3) Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski pod 

numerem telefonu 85 731 81 43 lub 85 731 81 07.  


