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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE REJESTRACJI W LOTERII 
„SKI FOR FREE” PROMUJĄCEJ SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 WŚRÓD 

DZIECI W WIEKU 5–11 LAT I ZACHĘCAJĄCEJ DO SZCZEPIEŃ 
PRZYPOMINAJĄCYCH  

  
Aby wziąć udział w losowaniu karnetów na wyciągi w ośrodkach górskich i 

narciarskich w stanie Nowy Jork, należy zarejestrować się tutaj  
  

Do udziału kwalifikują się dzieci w wieku 5-11 lat, które otrzymały pierwszą 
dawkę szczepionki lub każda osoba, która otrzymała dawkę przypominającą 

szczepionki przeciw COVID-19  
  

Do wyboru są ośrodki we wschodniej i zachodniej części stanu  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie nowej loterii „Ski for Free” (Narty 
za darmo), przeznaczonej dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które przyjęły szczepionkę 
przeciw COVID-19, oraz osób, które zaszczepiły się dawką przypominającą. Trwająca 
sześć tygodni loteria, której pierwsze losowanie odbędzie się 4 stycznia 2022 r., ma na 
celu zwiększenie liczby szczepień wśród dzieci w wieku 5–11 lat, a także wśród osób 
kwalifikujących się do otrzymania dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-
19. Kwalifikujący się mieszkańcy stanu Nowy Jork będą mogli wziąć udział w 
losowaniu darmowych karnetów na wyciągi w ośrodkach narciarskich uczestniczących 
w programie dzięki firmie Ski Areas of New York i Urzędowi ds. Wykorzystania 
Obiektów Olimpijskich w Rozwoju Regionalnym (Olympic Regional Development 
Authority, ORDA). Loteria jest cały czas dostępna w tym miejscu.  
  
„Loteria Ski for Free dla dzieci i osób zaszczepionych dawką przypominającą pozwoli 
mieszkańcom stanu Nowy Jork w pełni wykorzystać niesamowite tereny narciarskie w 
naszym stanie, a jednocześnie poprawić wskaźniki szczepień w walce z zimowym 
wzrostem zakażeń” – powiedziała gubernator Hochul. „Szczepiąc się i przyjmując 
dawki przypominające, możecie ochronić siebie i osoby ze swojego otoczenia przed 
ciężkim przebiegiem zakażenia COVID-19. Nie zwlekajcie”.  
  
Karnety otrzymane w loterii „Ski for Free” można wykorzystać w sezonie zimowym 
2021–2022. Będą one zawierać informacje o terminach ewentualnych przerw 
świątecznych. Uczestnicy będą mogli wybrać dowolny region, na wschodzie lub 
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zachodzie stanu. Tereny górskie i ośrodki narciarskie objęte loterią w każdym regionie 
to:  
  
Na zachodzie stanu  
  

Holiday Valley  
• Bristol  
• Woods Valley  
• Greek Peak  
• Swain Resort  
• Four Seasons Ski Center  

  
Na wschodzie stanu  
  

Whiteface  
• Gore  
• Belleayre  
• Windham  
• West  

  
W loterii „Ski for Free” przewidziano następujące nagrody:  
  

• Dzieci w wieku 5-11 lat: w ciągu sześciu tygodni trwania loterii wyłonionych 
zostanie 240 zwycięzców dwupaków biletów (jeden karnet dla osoby dorosłej i 
jeden dla dziecka). Co tydzień przyznanych zostanie 40 dwupaków biletów, 
podzielonych równo pomiędzy oba regiony. W loterii mogą wziąć udział dzieci w 
wieku od 5 do 11 lat, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki po 3 
listopada. Zgłoszenia musi wypełnić rodzic lub opiekun prawny, a zwycięzcy 
otrzymają dwa karnety narciarskie dla osoby dorosłej i dziecka.  

• Osoby, które otrzymały dawkę przypominającą: w ciągu sześciu tygodni trwania 
loterii wyłonieni zostaną zwycięzcy, którzy otrzymają łącznie 120 pojedynczych 
biletów (jeden karnet dla osoby dorosłej). W każdym tygodniu zostanie 
przyznanych 20 pojedynczych biletów, podzielonych równo pomiędzy dwa 
regiony. W loterii mogą wziąć udział osoby w wieku 18 lat i starsze, które 
otrzymały dawkę przypominającą po 3 listopada. Zgłoszenia musi wypełnić 
przez osoba, która otrzymała dawkę przypominającą, a zwycięzca otrzyma 
jeden bilet narciarski dla osoby dorosłej.  

  
Dyrektor generalny Urzędu ds. Wykorzystania Obiektów Olimpijskich w Rozwoju 
Regionalnym, Mike Pratt powiedział: „Nasze ośrodki z niecierpliwością czekają na 
gości, którzy tej zimy będą jeździć na nartach i konno oraz przeżywać przygody w 
górach, jednocześnie pomagając w promocji szczepień przypominających. Mamy 
szczęście, że w stanie Nowy Jork jest wiele możliwości rekreacji na świeżym 
powietrzu, dlatego przedstawiciele ośrodków narciarskich doceniają współpracę z 
urzędnikami stanowymi w zakresie promocji zdrowego stylu życia”.  
  



Prezes firmy SKI NY, Scott Brandi, powiedział: „Jesteśmy dumni, że możemy 
współpracować z administracją gubernator Hochul przy organizacji loterii „Ski for Fere” 
na szczepionkę przeciw Covid. Ośrodki w całym stanie są otwarte i przygotowane na 
udany sezon. Zachęcamy do przyjęcia szczepionki, wzięcia udziału w loterii i 
dołączenia do nas w jednym z naszych ośrodków narciarskich!”  
  
Informacje o loterii „Ski for Free” są dostępne tutaj.  
  
Kwalifikujące się dzieci w momencie zgłoszenia muszą być mieszkańcami stanu Nowy 
Jork (choć nie muszą być obywatelami USA) i mieć od 5 do 11 lat w dniu pierwszego 
szczepienia przeciw wirusowi wywołującemu COVID-19 preparatem dopuszczonym do 
stosowania w nagłych sytuacjach w ich grupie wiekowej przez Amerykańską Agencję 
ds. Żywności i Leków (United States Food and Drug Administration, 
FDA). Kwalifikujące się osoby, które przyjęły szczepionkę przypominającą, muszą być 
mieszkańcami stanu Nowy Jork (nie muszą być obywatelami USA).  
  
Ani osoby przyjmujące dawkę przypominającą, ani rodzice, przybrani rodzice lub 
opiekunowie prawni, małżonkowie, rodzeństwo, dziadkowie lub członkowie 
gospodarstwa domowego zamieszkujący z uczestnikiem w wieku od 5 do 11 lat nie 
mogą być pracownikami Wydziału Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State 
Department of Health, NYSDOH), Urzędu ds. Wykorzystania Obiektów Olimpijskich w 
Rozwoju Regionalnym, Biura ds. Usług Informatycznych (Information Technology 
Services, ITS) i Izby Wykonawczej Stanu Nowy Jork (New York State Executive 
Chamber).  
  
Utworzony w 1982 roku, Urząd ds. Olimpijskiego Rozwoju Regionalnego (ORDA) 
został powołany przez władze stan Nowy Jork w celu zarządzania obiektami 
używanymi podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lake Placid w 1980 r. ORDA 
zarządza terenami narciarskimi w Whiteface, Belleayre, Gore i Mount Van Hoevenberg 
oraz ośrodkami James B. Sheffield Speed Skating Oval, Olympic Jumping Complex i 
Olympic Center. Jako gospodarz mistrzostw i zawodów na szczeblu 
międzynarodowym i krajowym ORDA przyciąga miliony sportowców, widzów i 
uczestników, przyczyniając się do znaczącego rozwoju gospodarczego regionów, w 
których działa.  
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