
 
 

 
 

„Wszystko w” dla wygranej  
Twój strzał, aby uratować życie i wygrać duże.  
 
Zaszczepienie się chroni przed złapaniem lub rozprzestrzenianiem się COVID-19 — i jest to nasza najlepsza 
szansa na pokonanie tej pandemii i powrót do pełnego życia. A teraz otrzymanie szczepionki daje szansę na 
wygranie nawet 1 miliona dolarów. Jako mieszkaniec stanu Illinois, jeśli zostałeś zaszczepiony lub masz zamiar 
się zaszczepić, automatycznie zostaniesz zgłoszony do udziału w naszej loterii szczepionek o wartości 10 
milionów dolarów. Wejdźmy na całość, aby wygrać.  
 
[Kwalifikowalność]  
 
Zaszczepieni dorośli biorą udział w puli nagród w wysokości 7 milionów dolarów  
Do zgarnięcia są trzy jackpoty o wartości 1 miliona dolarów i 40 nagród pieniężnych o wartości 100 000 
dolarów.  
 
Kwalifikujesz się, jeśli:  
 

l Mieszkasz w stanie Illinois w wieku co najmniej 18 lat  
l Otrzymałeś co najmniej jedną dawkę szczepionki COVID-19 w stanie Illinois (z wyjątkiem szczepionek 

podawanych w niektórych placówkach federalnych)  
 

Kiedy możesz wygrać?  
 
Pierwsze losowanie: 8 lipca  
Zwycięzca miliona dolarów zostanie wybrany w poniedziałek z ogólnostanowej puli.  
 
Od 12 lipca do 16 sierpnia  
Trzech zwycięzców nagród pieniężnych o wartości 100 000 $ zostanie wybranych w każdy poniedziałek z puli 
stanowej.  
 
12 sierpnia  
Z naszego losowania regionalnego zostanie wybranych dwudziestu dwóch zwycięzców, po dwóch w każdym z 
11 regionów Restore Illinois, które otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 100 000 USD.  
 
Wielki Finał: 26 sierpnia  
Dwa miliony dolarów nagrody pieniężne wybrane z ogólnostanowej puli.  
 
Dowiedz się więcej w naszym FAQ  
 
Zaszczepiona młodzież trafia do puli stypendiów w wysokości 3 milionów dolarów  
Oferowanych jest dwadzieścia nagród stypendialnych o wartości 150 tys.  
 
Kwalifikujesz się, jeśli:  
 

l Jesteś mieszkańcem Illinois w wieku od 12 do 17 lat  
l Otrzymałeś co najmniej jedną dawkę szczepionki COVID-19 w stanie Illinois (z wyjątkiem szczepionek 

podawanych w niektórych placówkach federalnych)  
 



 
 

 
 
Ta nagroda w wysokości 150 000 USD jest ekwiwalentem pełnego przejazdu, w tym czesnego, zakwaterowania 
i wyżywienia, na dowolnym czteroletnim publicznym uniwersytecie w Illinois.  
 
Stypendium zostanie przyznane jako stypendium Bright Start 529 College Savings i może być wykorzystane w 
dowolnej instytucji edukacyjnej, która uczestniczy w systemie bezpłatnego wniosku Departamentu Edukacji 
USA o federalną pomoc dla studentów (FAFSA), w tym:  

• publiczne i niepubliczne 4-letnie i 2-letnie uczelnie .  
• szkoły zawodowe i techniczne  
• szkoły we wszystkich stanach  
• i niektóre szkoły za granicą  

 
Pełna lista uprawnionych instytucji jest dostępna stronie internetowej FAFSA. na  
 
Fundusze stypendialne można wykorzystać na pokrycie wszelkich kwalifikujących się wydatków na konto Bright 
Start 529 College Savings, w tym:  
 

• czesne i opłaty  
• książki, materiały eksploatacyjne i sprzęt  
• zakwaterowanie i wyżywienie  
• komputer, oprogramowanie i internet  
• oraz wydatki niezbędne na usługi związane ze specjalnymi potrzebami związanymi z edukacją.   

 
Stypendia muszą być wykorzystane przed ukończeniem 26 roku życia i nie mogą być wykorzystane na wydatki 
na edukację w szkołach podstawowych i średnich.  
 
Kiedy możesz wygrać?  
 
Pierwsze losowanie: 8 lipca  
Trzech zdobywców stypendiów o wartości 150 000 USD wybranych z puli w całym stanie.  
 
Wielki Finał: 26 sierpnia  
Wybranych zostanie jedenaście stypendiów o wartości 150 000 USD, po jednym z każdego regionu Restore 
Illinois, oraz sześć dodatkowych stypendiów o wartości 150 000 USD z puli ogólnostanowej — w sumie 
siedemnaście nagród.  
 
Dowiedz się więcej w naszym FAQ  
 
[Harmonogram rysowania]  
 
Harmonogram rysowania  
 
Zaszczepienie się do 1 lipca daje ci udział w każdym losowaniu i największe szanse na wygranie nagrody, w tym 
pierwszej nagrody głównej w wysokości miliona dolarów 8 lipca. Sprawdzimy nasze dane 7 dni przed każdym 
losowaniem, aby upewnić się, że nasz system jest aktualny w zakresie podawanych szczepionek.  
 
Pierwszy rysunek | czwartek, 8 lipca July  
 

Dorośli ludzie  
Zwycięzca o wartości miliona dolarów wylosowany z ogólnostanowej puli.  
 



 
 

 
 

Młodość  
Trzech zdobywców stypendiów o wartości 150 000 USD wybranych z puli w całym stanie.  

 
$100K w poniedziałki | 12 lipca - 16 sierpnia  
 

Dorośli ludzie  
Trzech zwycięzców nagród pieniężnych o wartości 100 000 $ zostanie wybranych w każdy poniedziałek z 
puli stanowej.  

l 12 lipca  
l 19 lipca  
l 26 lipca  
l 2 sierpnia  
l 9 sierpnia  
l 16 sierpnia  

Rysunki regionalne | czwartek, 12 sierpnia August  
 
Dorośli ludzie  
Dwóch zwycięzców z każdego z 11 regionów Restore Illinois zostanie wylosowanych z nagrodami 
pieniężnymi w wysokości 100 000 USD.  

 
Wielki Finał | Czwartek, 26 sierpnia  

 
Dorośli ludzie  
Dwa miliony dolarów nagrody pieniężne wybrane z ogólnostanowej puli.  
 
Młodość  
Wybranych zostanie jedenaście stypendiów o wartości 150 000 USD, po jednym z każdego regionu 
Restore Illinois, oraz sześć dodatkowych stypendiów o wartości 150 000 USD z puli ogólnostanowej — w 
sumie siedemnaście nagród.  

 
 
[Korzyści ze szczepionek]  
 
Bezpieczna, skuteczna ochrona.  
 
Zapobieganie  
Najważniejszą korzyścią, jaką przyniesie szczepienie, jest to, że szczepionka pomaga zapobiegać zachorowaniu 
na COVID-19.  
 
Ochrona  
Szczepionki przechodzą rygorystyczne testy, aby udowodnić ich ochronę, a wszystkie trzy zatwierdzone 
szczepionki są bardzo skuteczne w zapobieganiu śmierci i hospitalizacji z powodu COVID-19.  
 
Zakończ pandemię  
Szczepionki są sposobem na zakończenie tej pandemii. Gdy wystarczająca liczba z nas zostanie zaszczepiona i 
zbuduje odporność, możemy wrócić do naszych rutynowych czynności sprzed COVID.  
 

 



 
 

 
 

[Najczęściej zadawane pytania]  
 
Co kryje się za wygraną?  
 
Aby zachęcić mieszkańców Illinois do zaszczepienia się, stan Illinois wprowadza „Wszystko za wygraną”, aby 
zaoferować zaszczepionym mieszkańcom 10 milionów dolarów w nagrodach, z nagrodami od 100 000 do 1 
miliona dolarów. W ramach tego programu motywacyjnego dotyczącego szczepionek zostaną przyznane 
nagrody pieniężne w wysokości 7 milionów USD dla mieszkańców w wieku 18 lat i starszych oraz 3 miliony USD 
w postaci stypendiów Bright Start 529 College Savings dla mieszkańców w wieku od 12 do 17 lat, począwszy od 
czwartku 8 lipca 2021 r. i trwających do czwartku 26 sierpnia. 2021.  
Państwo przeprowadzi serię losowań 43 nagród pieniężnych, w tym:  
 

• 3 – nagrody pieniężne w całym stanie w wysokości 1 miliona USD dla zaszczepionych mieszkańców 
powyżej 18 roku życia  

• 18 - 100 000 USD nagród pieniężnych w całym stanie dla zaszczepionych mieszkańców powyżej 18 roku 
życia  

• 22 – 100.000 dolarów regionalnych nagród pieniężnych dla zaszczepionych mieszkańców 18+, po dwie w 
każdym z 11 regionów przywracania stanu Illinois  

 
Stan przeprowadzi serię rysunków na 20 nagród stypendialnych Bright Start 529 College Savings, w tym:  
 

• 9 - $150k ogólnokrajowych nagród stypendialnych dla zaszczepionych dzieci w wieku 12-17 lat  
• 11 - $150 000 regionalnych nagród stypendialnych dla zaszczepionych dzieci w wieku 12-17 lat, po jednej 

w każdym regionie Restore Illinois Illinois  
 
 
Jak mogę wziąć udział?  
 
Wpis jest prosty: jeśli jesteś mieszkańcem stanu Illinois, który spełnia wymagania kwalifikacyjne (szczegóły 
poniżej), zostaniesz automatycznie wpisany. Nie ma zapisów, formularzy, czekania w kolejce. Zrobiłeś swoją 
część – więc to jest nasz sposób na podziękowanie.  
 
 
Kto się kwalifikuje?  
 
Kwalifikujesz się, jeśli:  

• Jesteś mieszkańcem Illinois w wieku co najmniej 18 lat, aby otrzymać nagrody pieniężne lub w wieku od 
12 do 17 lat, aby otrzymać nagrody stypendialne  

• Otrzymałeś co najmniej jedną dawkę szczepionki COVID-19 w stanie Illinois (z wyjątkiem szczepionek 
podawanych w niektórych placówkach federalnych)  

 
Uprawnieni mieszkańcy są automatycznie włączani do loterii.  
 
IDPH koordynuje współpracę z Departamentem Spraw Weteranów USA, aby zapewnić, że ci, którzy otrzymali 
szczepionkę COVID-19 w federalnych placówkach DVA, zostaną uwzględnieni w loterii.  
 
 
 
 



 
 

 
 
Kliniki szczepień obsługiwane lub wspierane przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA) NIE są 
uważane za placówki federalne. Lokalizacje wspierane przez FEMA (np. United Center) wspierają stanowe i 
lokalne wysiłki w zakresie szczepień. Każda osoba zaszczepiona w tych miejscach może wziąć udział w 
losowaniach.  
 
Pracownicy Biura Gubernatora, Biura Porucznika Gubernatora, Illinois Lottery, wyznaczeni pracownicy 
Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois oraz pracownicy wyznaczonych sprzedawców stanowych nie 
kwalifikują się. Szczegóły znajdziesz w oficjalnych zasadach.  
 
 
Czy muszę być obywatelem USA, aby wygrać?  
 
Nie. Kwalifikowalność nie zależy od statusu imigracyjnego.  
 
 
Czy jest termin na udział w losowaniach?  
 
Zaszczepienie się przed 1 lipca daje ci udział w każdym losowaniu i największe szanse na wygranie nagrody, w 
tym pierwszej nagrody głównej w wysokości miliona dolarów 8 lipca. Będziemy nadal sprawdzać nasze zapisy 
przed każdym losowaniem.  
 
 
Jak otrzymam powiadomienie o wygranej?  
 
Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie i e-mailem przez Departament Zdrowia Publicznego stanu 
Illinois. IDPH podejmie wiele prób, aby dotrzeć do każdego zwycięzcy.  
 
 
Czy stan skontaktuje się z moimi dziećmi, jeśli wygrają?  
 
Nie. Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois skontaktuje się z rodzicami lub opiekunami dzieci.  
 
 
Czy Illinois Lottery ma dostęp do moich rejestrów szczepień?  
 
Nie, Illinois Lottery nie ma dostępu do twoich rejestrów szczepień. Rejestry te są poufnie przechowywane przez 
Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois.  
 
 
Jak działa proces losowania?  
 
Illinois Department of Public Health przydzieli numer każdej kwalifikującej się osobie do każdego losowania i 
zgłosi całkowitą liczbę kwalifikujących się mieszkańców stanu Illinois na każde losowanie do Illinois Lottery.  
Illinois Lottery użyje generatora liczb losowych do losowania zwycięskich liczb dla każdego losowania z zakresu 
podanego przez Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois. Illinois Lottery przekaże zwycięski numer(y) z 
powrotem do IDPH, który połączy go z osobą. Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois nawiąże wtedy 
pierwszy kontakt ze zwycięzcami. Illinois Lottery otrzyma nazwiska i dane kontaktowe zwycięzców z 
Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois po wyrażeniu przez zwycięzców zgody na udostępnienie ich 
danych osobowych do Illinois Lottery.  
 



 
 

 
 
Illinois Lottery następnie poprowadzi zwycięzców przez standardowy proces ubiegania się o nagrodę, który 
wymaga od każdego zwycięzcy przedstawienia dowodu numeru ubezpieczenia społecznego (SSN) lub numeru 
identyfikacji podatkowej (NIP), ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanego formularza 
wniosku o loterię stanu Illinois . Nagrody można odebrać pocztą lub osobiście po uprzednim umówieniu się w 
jednym z pięciu centrów odbioru Illinois Lottery w całym stanie.  
 
 
Czy mogę pozostać anonimowy, jeśli wygram?  
 
Zwycięzcy tej promocji mogą zachować anonimowość. W przypadku zwycięzców z większych miast liczących 
co najmniej 20 000 mieszkańców zostanie opublikowana lokalizacja ich rodzinnych miast. W przypadku 
zwycięzców z mniejszych miast publikowane będą tylko powiaty ojczyste zwycięzców.  
 
 
Czy muszę płacić podatki od moich wygranych?  
 
Podatki zostaną automatycznie potrącone z wygranych. Zaległe zobowiązania wobec państwa i zaległości 
alimentacyjnych zostaną potrącone z nagród, jeśli zwycięzcy będą mieli takie długi. Illinois Lottery zachęca 
zwycięzców wszystkich dużych nagród do rozważenia rozmowy z wykwalifikowanym specjalistą podatkowym.  
 
 
Gdybym miał więcej niż jeden strzał na COVID-19, czy mam więcej niż jedną szansę na wygraną? Czy 
mogę wygrać więcej niż raz?  
 
Nie. Każdy mieszkaniec może wygrać tylko raz.  
 
 
A jeśli nie chcę brać udziału w losowaniu?  
 
Zwycięzcy, którzy nie chcą przyjąć nagrody, mogą odmówić przyjęcia, gdy skontaktuje się z nimi Departament 
Zdrowia Publicznego stanu Illinois.  
 
 
Jak finansowana jest ta promocja?  
 
Pieniądze z nagrody zostaną wypłacone z federalnych dotacji otrzymanych przez Illinois na pomoc w walce z 
pandemią COVID-19. Pieniądze zostały już przekazane Departamentowi Zdrowia Stanu Illinois i Illinois Lottery 
na ten cel, a ta promocja nie zmniejszy wysokości składek Illinois Lottery na Common School Fund lub inne 
programy stanowe.  
 
 
Jak będzie przyznawane stypendium?  
 
Stypendium zostanie przyznane jako stypendium Bright Start 529 College Savings i będzie administrowane 
przez Illinois State Treasurer&#39;s Office, administratora programu Bright Start College Savings.  
 
 
W jakiej instytucji edukacyjnej można wykorzystać stypendium?  
 
Stypendium może być wykorzystane w dowolnej instytucji edukacyjnej, która uczestniczy w systemie 
bezpłatnego wniosku Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych o federalną pomoc dla studentów 



 
 

 
 
(FAFSA), w tym w publicznych i prywatnych szkołach 4-letnich, 2-letnich, zawodowych i technicznych; szkoły 
we wszystkich stanach; i niektóre szkoły za granicą. Pełna lista uprawnionych instytucji jest na stronie 
internetowej FAFSA. dostępna  
 
 
Na jakie rodzaje wydatków na studia można wykorzystać stypendium?  
 
Stypendium można wykorzystać na pokrycie wszelkich kwalifikujących się wydatków na konto Bright Start 529 
College Savings, w tym czesne, opłaty, książki, materiały, sprzęt, pokój i wyżywienie, komputer, Internet i 
wydatki niezbędne do świadczenia usług specjalnych związanych z edukacją.   
 


