REGULAMIN KONKURSU
„Ten tydzień mi się uśmiecha”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Ten tydzień mi się uśmiecha” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Nairobia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marconich 11 lok.
10, 02-954 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 225547, NIP: 5213321601, kapitał zakładowy 76.500,00 złotych (dalej:
„Organizator”).
3. Konkurs organizowany jest na zlecenie Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035014, NIP 1180006759, kapitał zakładowy
21.003.506,00 (dalej: „Zleceniodawca”).
4. Zleceniodawca jest fundatorem nagród w Konkursie.
5.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami portalu Facebook, za
pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, ani z nimi powiązany,
a portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

6. Konkurs organizowany jest na stronie: https://www.facebook.com/super.pharm. Konkurs trwa od
dnia 3 listopada 2016 r. do dnia 9 listopada 2016 r. i dzieli się na następujące Etapy:
a.

I Etap – od godz. 10:00 w dniu 3 listopada 2016 r. do godz. 23:59 w dniu 3 listopada 2016 r.;

b. II Etap – od godz. 10:00 w dniu 4 listopada 2016 r. do godz. 23:59 w dniu 4 listopada 2016 r.;
c.

III Etap – od godz. 10:00 w dniu 5 listopada 2016 r. do godz. 23:59 w dniu 5 listopada 2016 r.;

d. IV Etap – od godz. 10:00 w dniu 6 listopada 2016 r. do godz. 23:59 w dniu 6 listopada 2016 r.;
e.

V Etap – od godz. 10:00 w dniu 7 listopada 2016 r. do godz. 23:59 w dniu 7 listopada 2016 r.;

f.

VI Etap – od godz. 10:00 w dniu 8 listopada 2016 r. do godz. 23:59 w dniu 8 listopada 2016 r.;

g.

VII Etap – od godz. 10:00 w dniu 9 listopada 2016 r. do godz. 23:59 w dniu 9 listopada 2016 r.

Dokonywanie Zgłoszeń w Konkursie możliwe jest wyłącznie w czasie trwania wskazanych powyżej
Etapów.
7.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471
z późn. zm.).

8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest ColgatePalmolive (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531
Warszawa. Dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Nairobia sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Marconich 11 lok. 10, 02-954 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją i przebiegiem Konkursu. Podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie, wydania Nagrody i
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa
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do dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
9. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 - 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu i przyznania prawa do nagród w Konkursie czuwać
będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).

§ 2. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu art.
221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.380 z późn. zm.),
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy,
a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające
z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu Facebook na stronie drogerii Super-Pharm (pod
adresem: https://www.facebook.com/super.pharm) pod wpisami konkursowymi dotyczącymi marki
Colgate, publikowanymi w każdym Etapie tj. codziennie od 3 listopada 2016 r. do 9 listopada 2016 r.
o godz. 10:00.
5.

Organizator publikuje, w każdym Etapie zgodnie z ust. 4 powyżej na stronie drogerii Super-Pharm na
portalu Facebook, jedno zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polegające na:
a. dokończeniu wskazanego przez Organizatora zdania albo
b. udzieleniu odpowiedzi na wskazane przez Organizatora pytanie.

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki
w okresie od dnia 3 listopada 2016 r. do dnia 9 listopada 2016 r.:
a.

posiadać aktywny profil na portalu Facebook, którego nazwa powinna odpowiadać imieniu i
nazwisku Uczestnika i nie może być skrótem żadnej z tych danych jak i pseudonimem, przez
co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez Facebook (dalej: „Profil”),
założony i prowadzony zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz
wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka;
b. w czasie trwania jednego z Etapów wejść na stronę drogerii Super-Pharm znajdującą się na
portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/super.pharm (dalej: „Strona
Konkursu”);
c. dodać 1 (słownie: jeden), samodzielnie zredagowany, kreatywny komentarz stanowiący
wykonanie Zadania Konkursowego z danego Etapu ogłaszanego zgodnie z ust. 5 powyżej pod
wpisem konkursowym marki Colgateopublikowanym zgodnie z zasadami przewidzianymi w
niniejszym Regulaminie (dalej: „Praca Konkursowa”), który to komentarz stanowi
zgłoszenie do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).
7.

W chwili dokonania Zgłoszenia Uczestnik musi spełniać wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie.

8. Praca Konkursowa wysłana przez Uczestnika zgodnie z ust. 6 lit. c powyżej:
a. powinna cechować się kreatywnością i być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b. musi być sporządzona wyłącznie w języku polskim;
c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych z
prawem lub treści obrażających uczucia religijne;
d. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów,
z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Zleceniodawcy lub produktów
Zleceniodawcy;
e. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw
autorskich, praw do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń
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stanowiących własność intelektualną;
nie może naruszać wymagań Konkursu oraz regulaminu portalu Facebook;
nie może być wysłana jako wiadomość prywatna lub umieszczana na profilu Drogerii SuperPharm na portalu Facebook;
h. nie może zawierać jakichkolwiek obiektów graficznych lub linków odsyłających do stron
internetowych lub profili innych użytkowników portalu Facebook.
f.
g.

W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator ma prawo
wykluczyć Zgłoszenie z Konkursu lub pozbawić Uczestnika ewentualnego prawa do nagrody
w Konkursie.
9. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. Zgłoszeń Uczestników, którzy biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami na
portalu Facebook;
b. Zgłoszeń Uczestników, którzy biorą udział w Konkursie posługując się Profilem na portalu
Facebooku, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub
nazwisko danej osoby;
c. Zgłoszeń Uczestników, którzy podali nieprawdziwe dane osobowe, o których jest mowa w § 4
ust. 4 Regulaminu.
10. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, przy czym opublikowanie każdej 1
(jednej) Pracy Konkursowej rozumianej jako wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z ust. 6 lit. c
powyżej, jest równoznaczne z dokonaniem 1 (jednego) Zgłoszenia do Konkursu.
11. Zgłoszenie niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające niedopuszczalne (zgodnie z
postanowieniami Regulaminu) Prace Konkursowe lub inne treści nie biorą udziału w Konkursie.
Organizator może w każdym czasie usunąć takie Zgłoszenia.
§ 3. NAGRODY
1.

W Konkursie Organizator przewidział łącznie 45 (słownie: czterdzieści pięć) nagród (dalej łącznie:
„Nagrody” lub każda z osobna zwana: „Nagrodą”), w tym:
a. 10 (dziesięć) nagród w I Etapie, każda w postaci 1 (jednego) zestawu składającego się z 3
(trzech) past do zębów marki Colgate Max White, w tym 1 (jednej) pasty Optic, 1 (jednej)
pasty Luminous i 1 (jednej) pasty White&Protect o łącznej wartości 36,00 (słownie:
trzydzieści sześć 00/100) złotych brutto;
b. 5 (pięć) nagród w II Etapie, każda w postaci 1 (jednego) zestawu składającego się z 1 (jednej)
szczoteczki do zębów marki Colgate 360º z aplikatorem wybielającym i 1 (jednej) pasty
do zębów marki Colgate Max White Expert White o łącznej wartości 88,00 (słownie:
osiemdziesiąt osiem 00/100) złotych brutto;
c. 5 (pięć) nagród w III Etapie, każda w postaci 1 (jednego) zestawu składającego się z 1
(jednej) szczoteczki do zębów marki Colgate 360º z aplikatorem wybielającym i 1
(jednej) pasty do zębów marki Colgate Max White Expert White o łącznej wartości 88,00
(słownie: osiemdziesiąt osiem 00/100) złotych brutto;
d. 5 (pięć) nagród w IV Etapie, każda w postaci 1 (jednego) zestawu składającego się z 1 (jednej)
szczoteczki do zębów marki Colgate 360º z aplikatorem wybielającym i 1 (jednej) pasty
do zębów marki Colgate Max White Expert White o łącznej wartości 88,00 (słownie:
osiemdziesiąt osiem 00/100) złotych brutto;
e. 10 (dziesięć) nagród w V Etapie, każda w postaci 1 (jednego) zestawu składającego się z 1
(jednej) pasty do zębów marki Colgate Max White Expert White, 1 (jednej) szczoteczki do
zębów marki Colgate 360 Expert White i 1 (jednego) płynu do płukania marki Colgate Max
White Natychmiastowo Bielsze Zęby o poj. 500 ml o łącznej wartości 53,00 (słownie:
pięćdziesiąt trzy 00/100) złotych brutto;
f. 5 (pięć) nagród w VI Etapie, każda w postaci 1 (jednego) zestawu składającego się z 1 (jednej)
szczoteczki do zębów marki Colgate 360º z aplikatorem wybielającym i 1 (jednej) pasty
do zębów marki Colgate Max White Expert White o łącznej wartości 88,00 (słownie:
osiemdziesiąt osiem 00/100) złotych brutto;
g. 5 (pięć) nagród w VII Etapie, każda w postaci zestawu składającego się z 1 (jednej)
szczoteczki do zębów marki Colgate Max White Expert White i 1 (jednej) pasty do zębów
marki Colgate Max White Expert White o łącznej wartości 88,00 (słownie: osiemdziesiąt
osiem 00/100) złotych brutto.

2. 1 (słownie: jeden) Uczestnik może uzyskać w trakcie trwania Konkursu prawo do nie więcej niż 1
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(słownie: jednej) Nagrody. W przypadku wytypowania jednego Uczestnika do Nagród z różnych
etapów przyznana zostanie mu wyłącznie nagroda z etapu wcześniejszego.
3. Laureatom nie przysługuje
na nagrodę innego rodzaju.

prawo

wymiany

Nagrody

na

ekwiwalent

pieniężny

lub

4. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
5.

Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W
przypadku zaistnienia konieczności odprowadzenia podatku od nagród Uczestnikowi zostanie
przynana nagroda dodatkowa odpowiadająca wysokości należnego podatku, która nie zostanie
jednak wydana Uczestnikowi ale odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu
skarbowego.
§ 4. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW

1.

Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności, oryginalności, pomysłowości i
zabawności, dokonując wyboru wedle własnego uznania a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń
z postanowieniami Regulaminu, wyłoni:
a. 10 (słownie: dziesięć) zwycięskich Zgłoszeń z I Etapu, których autorzy po spełnieniu
warunków określonych w ustępach poniżej będą uprawnieni do otrzymania Nagrody, o której
mowa
w
§ 3 ust. 1 lit. a;
b. 5 (słownie: pięć) zwycięskich Zgłoszeń z II Etapu których autorzy po spełnieniu warunków
określonych w ustępach poniżej będą uprawnieni do otrzymania Nagrody, o której mowa w
§ 3 ust. 1 lit. b;
c. 5 (słownie: pięć) zwycięskich Zgłoszeń z III Etapu których autorzy po spełnieniu warunków
określonych w ustępach poniżej będą uprawnieni do otrzymania Nagrody, o której mowa w
§ 3 ust. 1 lit. c;
d. 5 (słownie: pięć) zwycięskich Zgłoszeń z IV Etapu których autorzy po spełnieniu warunków
określonych w ustępach poniżej będą uprawnieni do otrzymania Nagrody, o której mowa w §
3 ust. 1 lit. d;
e. 10 (słownie: dziesięć) zwycięskich Zgłoszeń z V Etapu których autorzy po spełnieniu
warunków określonych w ustępach poniżej będą uprawnieni do otrzymania Nagrody, o której
mowa w § 3 ust. 1 lit. e;
f. 5 (słownie: pięć) zwycięskich Zgłoszeń z VI Etapu których autorzy po spełnieniu warunków
określonych w ustępach poniżej będą uprawnieni do otrzymania Nagrody, o której mowa w §
3 ust. 1 lit. f;
g. 5 (słownie: pięć) zwycięskich Zgłoszeń z VII Etapu których autorzy po spełnieniu warunków
określonych w ustępach poniżej będą uprawnieni do otrzymania Nagrody, o której mowa w §
3 ust. 1 lit. g.

2. Wyłonienie zwycięskich Zgłoszeń zgłoszonych przez Uczestników (dalej: „Laureaci”) z danego
Etapu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbędzie się pierwszego dnia
roboczego następującego po zakończeniu danego Etapu. Lista Laureatów dla każdego Etapu zostanie
opublikowana w komentarzu pod wpisem z Zadaniem Konkursowym poprzez otagowanie Laureatów,
do godz. 18:00 pierwszego dnia roboczego następującego po zakończeniu danego Etapu.
3. Uczestnik Konkursu, aby przekonać się, czy został Laureatem, powinien wejść na Stronę Konkursu,
gdzie zostanie opublikowana lista Laureatów zgodnie z ust. 2 powyżej.
4. Laureat w terminie 7 dni od opublikowania listy Laureatów w danym Etapie, powinien wysłać do
Organizatora wiadomość e-mail na adres: colgate@nairobia.com wraz ze skanem lub zdjęciem
własnoręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego:
a. dane osobowe Laureata Nagrody: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz adres
zamieszkania, na który zostanie przesłana Nagroda,
b. zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby wydania Nagrody wraz z
oświadczeniem, że Laureat spełnia warunki wskazane w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu, aby być
Uczestnikiem Konkursu.
Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5.

W przypadku nie otrzymania danych, o których mowa w ust. 4 powyżej lub przesłania danych
niekompletnych stosownie do ust. 4 powyżej, jak również w razie niespełnienia przez Laureata
warunków udziału w Konkursie przewidzianych Regulaminem, Nagroda przepada na rzecz
Zleceniodawcy.
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6. Nagrody
w
Konkursie
zostaną
wydane
w
formie
przesyłki
kurierskiej,
na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata zgodnie z ust. 4 powyżej najpóźniej w ciągu
30 dni od dnia przekazania przez Laureata danych niezbędnych do wysyłki Nagrody. Przekazanie
Nagród nastąpi za potwierdzeniem odbioru.

§ 5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
1.

Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 6 lit. c
Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Praca Konkursowa
stanowi przejaw jego osobistej twórczości o indywidualnym charakterze, a nadto nie narusza praw
osób trzecich oraz przepisów prawa.

2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo
i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych
do Pracy Konkursowej o ile stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w zakresie jej publicznego rozpowszechniania za pośrednictwem sieci Internet,
z prawem do udzielania sublicencji, utrwalania dowolną techniką drukarską. Uczestnik zobowiązuje
się nie wykonywać autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej, w szczególności z prawa do
podpisywania Pracy Konkursowej swoim nazwiskiem. W zakresie w jakim Praca Konkursowa nie
stanowi utworu, Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora wszelkie prawa do tej Pracy Konkursowej,
wyrażając zgodę na nie publikowanie swoich danych jako autora. Organizator, w każdym czasie może
żądać od Uczestnika zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do Pracy
Konkursowej, przeniesienie majątkowych praw autorskich w sposób wskazany w pierwszej części
zdania nastąpi nieodpłatnie.

§ 6. REKLAMACJE
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać
Organizatorowi na piśmie na adres Organizatora-Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Marconich 11 lok. 10, 02-954 Warszawa, z dopiskiem: „konkurs” lub drogą elektroniczną na
adres:colgate@nairobia.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko zaś w przypadku
reklamacji wnoszonych drogą pisemną – dodatkowo dokładny adres Uczestnika, oraz powinna
zawierać dokładny opis i powód reklamacji.

2. Uczestnik jest powiadamiany o rozpatrzeniu jego reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu przez
Organizatora, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów
internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursu.
3. W przypadku stwierdzenia złamania przez osobę biorącą udział w Konkursie zasad Regulaminu lub
wpływania przez taką osobę na wynik Konkursu w sposób nieprzewidziany w Regulaminie,
Organizator ma prawo wykluczyć Zgłoszenia takiej osoby z Konkursu lub pozbawić ją prawa do
Nagrody.
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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
DANE LAUREATA NAGRODY i OŚWIADCZENIA
……………………………………………………………………………………………………………
imię
……………………………………………………………………………………………………………
nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………
numer telefonu
……………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail
……………………………………………………………………………………………………………
ulica, nr domu, nr mieszkania
……………………………………………………………………………………………………………
kod, miasto
W związku z udziałem w konkursie pod nazwą „Ten tydzień mi się uśmiecha” (dalej: „Konkurs”),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedmiotowo związanych
z Konkursem, w tym na potrzeby wydania Nagrody.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531 Warszawa. Dane osobowe zostaną
powierzone do przetwarzania Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marconich 11 lok.
10, 02-954 Warszawa;
2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu, w tym na potrzeby wydania Nagrody;
3. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i w celu
wydania przyznanej mi nagrody w czasie trwania Konkursu;
4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

……………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis
Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki wskazane w Regulaminie, aby być Uczestnikiem Konkursu, w
szczególności, że nie jestem pracownikiem Organizatora, pracownikiem Zleceniodawcy ani członkiem ich
najbliższej rodziny.
……………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis
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