
 1 

 
REGULAMIN KONKURSU „Miękki duet” 

( dalej: „Regulamin”) 

 
 

A. Postanowienia Ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu „Miękki duet” (dalej w Regulaminie zdefiniowany jako „Konkurs”) jest KORE 

Sp. z o.o., z siedzibą w z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa, wpisana do 
Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000206537, REGON 015716020 (dalej w Regulaminie zdefiniowany 
jako: „Organizator”). Organizator działa w imieniu własnym na zlecenie Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą 

w Kluczach, ul. Klucze - Osada 3, KRS 0000119906. 

 
2. Konkurs trwa od 24 listopada 2016 r. do 7 grudnia 2016 r. – okres obejmujący dokonywanie zakupów 

Produktów promocyjnych i wysyłanie zgłoszeń do Konkursu (dalej w Regulaminie zdefiniowany jako: 
„Okres Trwania Konkursu”). Nagrody zostaną wydane do 11 stycznia 2017 r. Okres obejmujący 

wydanie nagród oraz ewentualne postępowanie reklamacyjne zakończy się 31 marca 2017 r. 
 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu. 

 
4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sieci sklepów Intermarche. Lista sklepów 

sieci Intermarche dostępna jest na stronie internetowej www.intermarche.pl/konkursy/ (dalej  
w Regulaminie zdefiniowane jako „Punkty Sprzedaży”). W Konkursie biorą udział Punkty Sprzedaży  

w których dostepny jest Produkt Promocyjny w Okresie Trwania Konkursu. 

 
 

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie 
www.intermarche.pl/konkursy. 

 
6. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. 

 

7. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej w Regulaminie zdefiniowani jako ”Uczestnicy”). Z udziału  

w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Velvet CARE sp. z o.o. oraz kierownicy  
i personel sklepów Intermarche oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

  
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

   
B. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika, jest: 
A. dokonanie przez Uczestnika zakupu dwóch dowolnych opakowań produktów VELVET (dalej 

zdefiniowanych jako Produkty Promocyjne) w Punkcie Sprzedaży w Okresie Trwania Konkursu, ale 
przed dokonaniem zgłoszenia do Konkursu; 

B. zachowanie oryginału dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, dokumentującego spełnienie 
warunków udziału w Konkursie; 

 

a następnie: 
 

C. przesłanie w terminie od 24 listopada 2016 r. do 7 grudnia 2016 r., z telefonu komórkowego 
korzystającego z polskiego zasobu numeracyjnego, pod numer: 70068, wiadomości SMS o treści: 

„VLV”, a następnie wpisując rozwiązanie zadania konkursowego polegającego na kreatywnej 

odpowiedzi w przynajmniej trzech słowach na następujące pytanie „Dlaczego papier Velvet jest 
najbardziej miękki?” (schemat SMS: VLV.treść odpowiedzi na pytanie);, wiadomość SMS  

z prawidłowym zgłoszeniem zawiera maksymalnie 160 znaków, łącznie z prefiksem „VLV” i spacjami; 
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przesłania zbyt długie wiadomości, Organizator 

weźmie pod uwagę i ocenę wyłącznie pierwsze 160 znaków.  
 

http://www.intermarche.pl/konkursy
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10. Koszt SMS jest stały i wynosi 0,50 zł netto plus VAT, tj. 0,62 zł brutto.  

 

11. Przesłanie wiadomości SMS, o której mowa w punkcie 9 podpunkt C, stanowi zgłoszenie do Konkursu (dalej 
„Zgłoszenie”).  

 
12. Każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby zakupów Produktu promocyjnego i nadesłać 

odpowiadającą im liczbę Zgłoszeń, pod warunkiem że Zgłoszenia zawierać będą inne rozwiązania zadania 

konkursowego.  
 

13. Uczestnik wysyłający Zgłoszenie otrzyma zwrotną bezpłatną wiadomość SMS zawierającą informację 
o przyjęciu Zgłoszenia albo o odmowie przyjęcia Zgłoszenia ze względu na jego niepoprawność. Zwrotna 

wiadomość SMS zostanie przesłana na numer telefonu komórkowego, z którego nadesłane zostało 

Zgłoszenie, w terminie do 72 godzin od dotarcia Zgłoszenia do Organizatora.  
 

14. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do Zgłoszenia konkursowego, jeżeli Zgłoszenie to zostanie nagrodzone Nagrodą. Z chwilą 

wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik za wynagrodzeniem w postaci Nagrody przenosi na Velvet CARE 
sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego Zgłoszenia konkursowego na 

podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących 

polach eksploatacji: 
 

A. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, w szczególności na: nośnikach video, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

B. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach 
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

C. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych 
nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, 

D. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. A. – C. powyżej – publiczne wykonania, 

wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na 

stronach internetowych, 
E. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości 

nakładów, 

F. wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
G. wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, 
H. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy, 

I. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług 

oraz innych przejawów działalności gospodarczej. 
Ponadto, Uczestnik upoważnia Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach bez dodatkowego 

wynagrodzenia do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem 
utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenie go z innymi 

utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. 
Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że w ramach wynagrodzenia w postaci Nagrody, w toku 

rozporządzania i korzystania przez Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach z utworów oraz opracowań 

utworów, utwory oraz opracowania utworów mogą być udostępniane anonimowo. Velvet CARE sp. z o.o. 
z siedzibą w Kluczach nie ma obowiązku oznaczania utworów oraz opracowań utworów, ani jakichkolwiek 

egzemplarzy utworów oraz opracowań utworów, imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub innego twórcy. 
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C. NAGRODY 

 

15. W Konkursie przyznanych zostanie (dalej w Regulaminie zdefiniowane razem jako „Nagrody”) 60 (słownie: 
sześćdziesiąt) nagród, w postaci bonów na zakupy do sieci sklepów Intermarche o wartości jednostkowej 

100 złotych brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 11 złotych z przeznaczeniem na 
pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursach.  

 

16. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. 
 

17. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 
 

18. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  

 
19. Każdemu Uczestnikowi może przysługiwać tylko jedna Nagroda. 

 
 

D. WYŁONIENIE LAUREATÓW 
 

20. Do dnia 15 grudnia 2016 roku, powołana przez Organizatora komisja konkursowa dokona wyboru spośród 

prawidłowych Zgłoszeń które dotarły do Organizatora 60 Zgłoszeń, których autorzy będą uprawnieni do 
otrzymania po jednej Nagrody, po spełnieniu warunków o których mowa w punkcie 21; 

  
 Komisja dokonując wyboru Zgłoszeń będzie się kierować kreatywnością Uczestników, zaprezentowaną 

w Zgłoszeniach, walorami artystycznymi. Zgłoszenia, które zawierać będą wulgaryzmy, treści obraźliwe nie 

będą oceniane przez komisję konkursową.  
 

 Organizator powiadomi zwycięskich Uczestników za pośrednictwem bezpłatnej wiadomości SMS 
o uzyskanym prawie do Nagrody w terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku. W wiadomości Organizator 

wskaże datę dokonania przez Uczestnika Zgłoszenia, które zostało wybrane jako zwycięskie. 
  

21. Warunkiem przyznania Nagrody jest przesłanie, w terminie 5 dni (liczy się data stempla pocztowego, data 

nadania) od otrzymania od Organizatora bezpłatnej wiadomości SMS informującej Uczestnika o przyznanym 
prawie do Nagrody, listem poleconym do siedziby Organizatora – KORE Sp. z o.o. , 00-342 Warszawa, ul. 

Topiel 23, następujących danych, pisemnych oświadczeń i dokumentów:  
A. oryginału paragonu fiskalnego i niezawierającego skreśleń ani przerobień, potwierdzającego fakt 

dokonania przez wyłonionego Uczestnika zakupu Produktu promocyjnego w Punkcie Sprzedaży w 

Okresie Trwania Konkursu i najpóźniej w dniu dokonania zwycięskiego Zgłoszenia, ale przed jego 
dokonaniem; 

B. wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Oświadczenia Laureata zamieszczonego w Załączniku do 
niniejszego regulaminu, w tym zaznaczenia wszystkich zawartych tam zgód i oświadczeń  

o następujących treściach: 

B1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - KORE 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze 

zm.), dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu „Miękki duet” zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału 
w Konkursie, jak również, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.” 

B2.  „Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem wszelkich treści i utworów, w rozumieniu ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania 

konkursowego w Konkursie „Miękki duet”, polegającego na stworzeniu kreatywnej odpowiedzi w 
przynajmniej trzech słowach na następujące pytanie „Dlaczego papier Velvet jest najbardziej 

miękki?”. 

B3. „Oświadczam, że przysługują mi wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanego 

przeze mnie zadania konkursowego w Konkursie „Miękki duet”, polegającego na stworzeniu 
kreatywnej odpowiedzi w przynajmniej trzech słowach na następujące pytanie „Dlaczego papier 

Velvet jest najbardziej miękki?”. Treści i utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz 

przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych treści i utworów nie są w jakimkolwiek 
zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/udzieliłam żadnej osobie licencji uprawniającej 



 4 

do korzystania ze stworzonego przeze mnie rozwiązania zadania konkursowego, posiadam 

wyłączne prawo do udzielenia zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

stworzonego przeze mnie rozwiązania zadania konkursowego”. 

B4. „Oświadczam, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną wobec KORE Sp. z o.o.   

z siedzibą w Warszawie oraz wobec Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach z tytułu 
niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić KORE Sp. z o.o. 

oraz Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie 
objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze 

sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw”. 

B5. „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania mi nagrody w Konkursie „Miękki 

duet” zgodnie z pkt 14 Regulaminu Konkursu przenoszę na Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w 
Kluczach autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach 

eksploatacji wskazanych w pkt 14 Regulaminu Konkursu”. 
 

Uczestnicy mogą również dostarczyć w powyższym terminie Oświadczenie zawarte w Załączniku do 

Regulaminu wraz z kopią dowodu dokonania zakupu osobiście do biura Organizatora znajdującego się pod 
adresem: ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa. 

 
22. Jeżeli zwycięski Uczestnik nie prześle do Organizatora w terminie wskazanym w punkcie 21 dokumentów 

wskazanych w punkcie 21, prawo do Nagrody przepada na Organizatora. 

 
23. W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że niemożliwe jest dostarczenie wiadomości SMS 

wysłanej do zwycięskiego Uczestnika, Nagroda przepada na rzecz Organizatora. 
 

24. Organizator po zweryfikowaniu autentyczności dowodu dokonania zakupu, oraz weryfikacji spełnienia przez 
Uczestnika warunków do przyznania mu Nagrody, wyda Nagrodę stosownie do poniższych postanowień, 

albo odmówi jej wydania wskazując na naruszenie przez Uczestnika Regulaminu, w takim przypadku 

Nagroda przepada na Organizatora.   
 

25. Lista zwycięzców Konkursu, tj. fragmenty numerów telefonów komórkowych, z których dokonano zgłoszeń 
wraz ze zwycięskimi odpowiedziami na pytania konkursowe zostanie opublikowana na stronie 

www.intermarche.pl/konkursy/  w terminie do dnia 8 grudnia 2016 roku. 

 
E. WYDANIE NAGRÓD 

 
26. Nagrody zostaną wydane przesyłką kurierską w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora 

Oświadczenia zawartego w Załączniku do Regulaminu wraz z oryginałem dowodu zakupu, w sposób w tym 

punkcie opisany i po dokonaniu weryfikacji opisanej w punkcie 24 Regulaminu.  
 

27. W momencie wydania Nagrody Organizator pobierze od zwycięskiego Uczestnika kwotę podatku 
zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od osób 

fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu 
Skarbowego. 

 

28. W przypadku gdy zwycięski Uczestnik nie dokona odbioru przesyłki z Nagrodą od firmy kurierskiej, Nagrody 
można odbierać na swój koszt w siedzibie Organizatora w terminie do 10 lutego 2017 roku. Nagrody 

nieodebrane po tym terminie pozostają do dyspozycji Organizatora.  
 

F. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
33. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora KORE Sp. z o.o. 

ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa w terminie do dnia 17 lutego 2017 roku (decyduje data stempla 
pocztowego nadawcy). 

 
34. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis 

i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 

 
35. Reklamacje rozpatrywane są i wysyłane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Organizatorowi. 
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G. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
36. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, 

oraz przepisami wykonawczymi. Uczestnik wysyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu dla celów organizacji i przebiegu Konkursu.  

 

37. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest KORE Sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w 
Warszawie, adres: ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS pod 

numerem KRS 0000206537. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane będą jedynie w celu spełnienia 
zobowiązania, o którym mowa w niniejszym Regulaminie i bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania. Administrator informuje, że podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
Uczestnik może również zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jednakże takie 

oświadczenie jest równoznaczne z cofnięciem Zgłoszenia i rezygnacją z ewentualnej Nagrody. 
 

H. INNE POSTANOWIENIA 
 

38. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa. 
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Załącznik do Regulaminu – Oświadczenie Laureata 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA Uczestnika konkursu „Miękki duet” 

 

Dane osobowe Uczestnika konkursu „Miękki duet” 

 
a) Imię i nazwisko: ……………………………..……………………………..………………………………….. 

b) Adres zamieszkania (do wysyłki / na terytorium Polski) 

a. ulica: ……………………………..………………………………………………………………..…….. 

b. numer domu/mieszkania: ………………………………..……………………………………….. 

c. kod pocztowy: ……………………………..………….…………………………………………..….. 

d. miejscowość: ……………………………..…………….………………………………………..……. 

c) Nr telefonu podany w zgłoszeniu do konkursu: …………………………...…………………..……... 

Oświadczam, że regulamin Konkursu „Miękki duet” jest mi znany. Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie 
dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę wobec KORE Sp. z o.o., ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa z tego 
tytułu pełną odpowiedzialność. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - KORE Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, pod adresem: ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu „Miękki duet” zgodnie 
z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie, jak również, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 

Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem wszelkich treści i utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie „Miękki duet”, 
polegającego na stworzeniu kreatywnej odpowiedzi w przynajmniej trzech słowach na następujące pytanie „Dlaczego 
papier Velvet jest najbardziej miękki?”. Oświadczam, że przysługują mi wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do 
przesłanego przeze mnie zadania konkursowego w Konkursie „Miękki duet”, polegającego na stworzeniu kreatywnej 
odpowiedzi w przynajmniej trzech słowach na następujące pytanie „Dlaczego papier Velvet jest najbardziej miękki?”. 
Treści i utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub 
dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych treści i utworów nie są w 
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/udzieliłam żadnej osobie licencji uprawniającej do 
korzystania ze stworzonego przeze mnie rozwiązania zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielenia 
zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań stworzonego przeze mnie rozwiązania zadania konkursowego. 

Oświadczam, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną wobec KORE Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 
oraz wobec Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych powyżej 

i zobowiązuję się zwolnić KORE Sp. z o.o. oraz Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na 
drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 

Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania mi nagrody w Konkursie „Miękki duet” zgodnie z pkt 14 
Regulaminu Konkursu przenoszę na Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach autorskie prawa majątkowe do mojego 
rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt 14 Regulaminu Konkursu. 

 
W celu otrzymania nagrody należy wyrazić wszystkie powyższe zgody oraz potwierdzić treści 
oświadczeń wpisując znak „X” w puste pole przy treści tej klauzuli. 
 
 
 

Miejscowość, data:   ……………………………………………………………..……………… 

Czytelny, własnoręczny podpis:   ……………………………………………………………..……………… 


