Image not found
Oficjalna
strona Urzędu Miasta Szczecinek
https://www.szczecinek.pl/sites/all/themes/szczecinek_new/logo.png

Opublikowany w Oficjalna strona Urzędu Miasta Szczecinek (https://www.szczecinek.pl)
Strona główna > Loteria Narodowego Spisu Powszechnego

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego
Publikowane od:
22.04.2021

Image not found
https://www.szczecinek.pl/sites/default/files/styles/news_image/public/field/image/loteria_0.jpg?itok=PifsXqOb&c=42ba320bfed32caeec8f4d

[1]
Serdecznie zachęcamy do udziału w loterii promocyjnej związanej z udziałem w spisie
powszechnym.
W loterii może wziąć udział każdy, kto samodzielnie spisze się przez Internet na
spis.gov.pl. Zgłoszenia przyjmujemy już od 22 kwietnia 2021 r.
Aby wziąć udział w loterii należy:
Wejść na stronę spis.gov.pl i spisać się w dogodnej dla siebie chwili
Pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii
Zgłosić kod na stronie loteria.spis.gov.pl. od 22 kwietnia r. do 7 lipca 2021 r.
Sprawdzać wyniki losowania w mediach społecznościowych i na stronie
loteria.spis.gov.pl [2] – pierwsze losowanie już 7 maja 2021 r.
Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł (nagrody I-ego stopnia),
a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. – 16 samochodów
osobowych!

Im szybsze zgłoszenie do loterii tym większa szansa na wygraną! Jeden kod może
wziąć udział w wielu losowaniach. Wszystkie zarejestrowane zgłoszenia wezmą udział
w losowaniu finałowym.
Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W sprawie pytań dotyczących loterii prosimy także o kontakt z pod numer 22 871 99
21 (infolinia czynna w dni robocze w godz. 9.00–17.00, koszt połączenia zgodnie z
taryfą operatora).
Źródło: https://spis.gov.pl
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Godziny pracy
Poniedziałek - Środa 7:30 - 15:30
Czwartek

7:30 - 17:30

Piątek

7:30 - 13:30

USC

Poniedziałek

7:30 - 15:00

Wtorek - Środa

9:00 - 15:00

Czwartek

9:00 - 17:00

Piątek

9:00 - 13:00
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