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GUBERNATOR HOCHUL ROZPOCZYNA NOWĄ LOTERIĘ MOTYWACYJNĄ 
„ZASZCZEP SIĘ I SPĘDZAJ CZAS NA ŁONIE NATURY” DLA MYŚLIWYCH, 

WĘDKARZY I MIŁOŚNIKÓW WYPOCZYNKU NA ŁONIE NATURY  
  

W losowaniu może wziąć udział pierwszych 2000 mieszkańców stanu Nowy Jork, 
którzy otrzymali pierwszą dawkę szczepionki między 1 grudnia a końcem roku  

  
Nagrody główne obejmują wybór dożywotnich licencji na wędkowanie i 

polowanie z łukiem oraz najwyższej klasy sprzęt  
  
Każdy uczestnik otrzyma prenumeratę magazynu DEC Conservationist Magazine 

i sadzonkę drzewa  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj w paśmie radiowym „Upstate drive time” 
nową inicjatywę dotyczącą szczepień, mającą na celu zwiększenie liczby szczepień 
wśród mieszkańców Stanu Jork, którzy lubią spędzać czas na łonie natury. Od 1 
grudnia do końca roku, każda osoba która otrzyma pierwszą dawkę szczepionki będzie 
mieć możliwość wzięcia udziału w loterii „Zaszczep się i spędzaj czas na łonie natury” 
(Take Your Shot for an Outdoor Adventure) oraz w losowaniu specjalnych pakietów 
nagród dla wędkarzy, myśliwych i innych miłośników spędzania czasu na łonie natury.  
  
„Stan Nowy Jork jest znany ze swoich plenerowych atrakcji i bogatych tradycji 
sportowych, a ta atrakcyjna forma zachęty do szczepień to odzwierciedla”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Jako że świętujemy osiągniecie kolejnego kamienia 
milowego – 90 procent mieszkańców stanu Nowy Jork otrzymało pierwszą dawkę 
szczepionki – musimy utrzymać to tempo szczepień. Szczepiąc się, możecie chronić 
się niezależnie od tego, czy przebywacie w domu, czy na zewnątrz. Nie zwlekajcie”.  
  
Pięciu zwycięzców nagrody głównej zostanie losowo wybranych z puli 2000 
uczestników loterii, którzy otrzymają wybrane przez siebie najwyższej klasy pakiety do 
wędkowania, polowania i obserwacji ptaków. Każdy pakiet nagrody głównej będzie 
zawierać dożywotnią licencję oraz najwyższej jakości sprzęt myśliwski i wędkarski. W 
skład wysokiej klasy pakietu do obserwacji ptaków wchodzi luneta, lornetka i inne 
elementy.  
Dodatkowo 25 uczestników zostanie losowo wybranych, aby otrzymać wybrane przez 
nich pakiety wędkarskie i myśliwskie. Pakiety te będą zawierać roczne licencje i sprzęt 
do wędkowania, polowania z łukiem, polowania ze strzelbą oraz polowania na indyki. 



Pakiet dla początkujących obserwatorów ptaków zawiera lornetkę, karmnik, nasiona 
ptaków oraz materiały marketingowe I Bird NY.  
  
Pierwsze 2000 osób, które wezmą udział w loterii, otrzyma sadzonkę drzewa ze szkółki 
DEC Colonel William F. Fox Memorial Tree Nursery w Saratoga, NY, oraz do wyboru 
kartę upominkową do dużego sklepu sportowego lub darmową noc na kempingu DEC. 
Dodatkowo, wszyscy uczestnicy loterii otrzymają roczną prenumeratę magazynu 
Conservationist Magazine wydanego przez DEC, który obecnie obchodzi 75-lecie 
swojego istnienia.  
  
Komisarz DEC, Basil Seggos, powiedział: „DEC z dumą wspiera działania 
gubernator Hochul, aby więcej mieszkańców stanu Nowy Jork zaszczepiło się w celu 
ochrony siebie, swoich rodzin i swoich społeczności. Stan Nowy Jork jest domem dla 
światowej klasy możliwości rekreacji na świeżym powietrzu, zwłaszcza polowania, 
wędkarstwa i obserwacji ptaków. Loteria „Zaszczep się i spędzaj czas na łonie natury” 
to świetny sposób na zachęcenie większej liczby mieszkańców stanu Nowy Jork do 
przebywania na łonie natury, a jednocześnie zachęcenie początkujących myśliwych i 
wędkarzy do zaszczepienia się”.  
  
Informacje o tym jak wziąć udział w loterii będą dostępne na stronie DEC 
(www.dec.ny.gov) od 1 grudnia. Każdy kwalifikujący się, zaszczepiony uczestnik musi 
spełnić wszystkie obowiązujące wymagania, aby otrzymać licencję myśliwską lub 
wędkarską w stanie Nowy Jork, w tym ukończyć wymagane kursy szkoleniowe dla 
myśliwych i przestrzegać innych zasad. Więcej informacji można znaleźć na stronach 
Licencje myśliwskie - Departament Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork oraz 
Licencje wędkarskie - Departament Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork.  
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