
Regulamin Konkursu „Nie śmieć Gościu”

zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nazwa konkursu. 

Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą „Nie śmieć 
Gościu". 

2. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs oraz cel Konkursu. 

Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Snap 
Outdoor Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu 41-800, ul. Zawiszy Czarnego 15, NIP 648-275-38-00, REGON 241948347,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385760, wydająca 
czasopismo pod nazwą 8academy wpisane do rejestru dzienników i czasopism przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
XII Wydział Cywilny. 

Konkurs organizowany jest w celu promocji wśród czytelników czasopisma 8academy zachowań ekologicznych i
wyłonienie najlepszych prac fotograficznych wyrażających brak akceptacji dla śmieci w plenerze. Fundatorem 
nagród w konkursie jest Organizator. 

3. Informacja o formie organizacji Konkursu. 

Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, 
loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.). Organizator składa 
przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z
1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs. 

Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Czas trwania Konkursu. 

Konkurs trwa od 08.05.2017 roku do 11.08.2017 roku. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej 
procedury reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 30.10.2017 roku. 

6. Dane Osobowe. 

Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 
przekazanych w ramach Konkursu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
922 z późn. zm.), w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagród i rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Administratorem 
danych osobowych jest Snap Outdoor Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu 41-800, ul. Zawiszy Czarnego 15.

Imię i nazwisko Uczestnika uprawnionego do otrzymania nagrody zwanego dalej „Laureatem” publikowane są 
na profilu Facebook Organizatora www.facebook.com/sklep8apl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Konkursu 
posiada w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany i żądania
usunięcia. 



UCZESTNICY KONKURSU 

7. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w 
Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki: 

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych (pod 
warunkiem, że działa za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego), 

- ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

- posiada rachunek bankowy prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

- posiada aktywne konto w portalu społecznościowym Facebook,

- nie jest pracownikiem Organizatora oraz podmiotów działających na jego zlecenie, ani członkiem najbliższej 
rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: 
małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu 
niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba 
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy 
zlecenia). 

8. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
oświadczenie o którym mowa w pkt. 21 Regulaminu wypełnia jej przedstawiciel ustawowy. 

9. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem 
udziału w Konkursie jest akceptacja treści regulaminu. 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

10. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) wykonać pracę konkursową: zdjęcie, slajd lub krótki film video swojego ulubionego miejsca w plenerze (np. 
w górach, na szlaku, w lesie);

b) w dniach od 08.05.2017 roku do 06.08.2017 roku, dokonać zgłoszenia konkursowego poprzez umieszczenie 
ww. zdjęcie lub video na profilu Facebook Organizatora www.facebook.com/sklep8apl, koniecznie dodając dwa
hasztagi: #misietupodoba i #8apl. 

11. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Każdy Uczestnik biorąc 
udział w Konkursie wyraża zgodę na zapisy Regulaminu zgodnie z pkt 9 Regulaminu. 

12. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych i odmówi przyjęcia Pracy Konkursowej do 
Konkursu, w przypadku gdy Praca Konkursowa ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera 
treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami 
współżycia społecznego. 

13. Poprzez fakt dokonania zgłoszenia, o którym mowa powyżej w punkcie 10 podpunkt „b”, zawierającego 
Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanej Pracy Konkursowej przysługują mu 
wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w 
szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłana praca 
konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób
trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora lub osoby trzecie 
współpracujące z Organizatorem, spowodowane opublikowaniem Pracy Konkursowej zawierającej wady 
prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Organizatora i takie osoby trzecie od wszelkich roszczeń 
wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika 
za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 



Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody w razie, gdy przesłana przez niego Praca Konkursowa narusza prawo 
lub prawa, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, osób trzecich. 

14. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 10 
Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników Konkursu, w 
stosunku do których Organizator stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w 
przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Konkursu w sposób 
nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, 
budowę lub funkcjonowanie strony internetowej Konkursu, lub pozyskał kody uprawniające do zgłoszenia w 
Konkursie w sposób niezgodny z zasadami Regulaminu - Organizator może wykluczyć tego Uczestnika z 
Konkursu, a dokonane przez niego Zgłoszenia nie są uwzględniane w Konkursie, a jego prawo do nagrody 
wygasa. 

NAGRODY W KONKURSIE 

15. Dla Laureatów Konkursu ufundowano następujące nagrody: 

a) Nagroda Tygodniowa I Etapu - w postaci plecaka SALVO 24 marki Gregory o wartości 369,90 zł – łącznie 14 
nagród. 

b) Nagroda Główna II Etapu - w postaci plecaka BALTORO 65 marki Gregory o wartości 1189,90 wraz z pakietem
sprzętu turystycznego zawierającego:

- kuchenka gazowa ZIP marki Jetboil ,

- okulary Strider marki Ryders,

- zestaw oświetlenia Tyto front/back marki Silva,

- termos Vacuum Flask Plus marki Esbit ,

- śpiwór turystyczny,

- łyżka Titan marki Esbit,

- mata turystyczna,

- butelka Flask 250 ml marki Dynafit,

- portfel marki Kovea,

- siedzisko Mini Cusion marki Kovea,

- skarpety Bridgedale,

- liofilizat MX3Aventure,

o sumarycznej wartości 1810,10 zł oraz dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody 
Głównej II Etapu na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, przy czym dodatkowa nagroda pieniężna 
na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego nie zostanie Laureatowi wydana lecz wpłacona przez 
płatnika (Fundatora) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – łącznie 1 nagroda. 

16. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz 
osób trzecich. 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 

17. Organizator oświadcza, iż Nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn 
zm.). 

MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW 

18. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez 
Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora w liczbie 3 osób. Komisja po każdym z 
etapów wyłoni Laureatów Konkursu oraz po Zgłoszenia zastępcze do Nagrody, których autorzy otrzymają status
Laureata po wygaśnięciu prawa Laureatów do zgodnie z pkt 24 Regulaminu. 

Konkurs składa się z 2 etapów. 

Na ETAP I składają się 13 Edycji Tygodniowych : 

EDYCJA TYGODNIOWA I : 08.05.2017 – 14.05.2017 

EDYCJA TYGODNIOWA II : 15.05.2017 – 21.05.2017 

EDYCJA TYGODNIOWA III : 22.05.2017 – 28.05.2017 

EDYCJA TYGODNIOWA IV : 29.05.2017 – 04.06.2017 

EDYCJA TYGODNIOWA V : 05.06.2017 – 11.06.2017 

EDYCJA TYGODNIOWA VI : 12.06.2017 – 18.06.2017 

EDYCJA TYGODNIOWA VII : 19.06.2017 – 25.06.2017 

EDYCJA TYGODNIOWA VIII : 26.06.2017 – 02.07.2017 

EDYCJA TYGODNIOWA IX : 03.07.2017 – 09.07.2017 

EDYCJA TYGODNIOWA X : 10.07.2017 – 16.07.2017 

EDYCJA TYGODNIOWA XI : 17.07.2017 – 23.07.2017 

EDYCJA TYGODNIOWA XII : 24.07.2017 – 30.07.2017 

EDYCJA TYGODNIOWA XIII : 31.07.2017 – 06.08.2017 

ETAP II: 07.08.2017 – 11.08.2017

W ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu każdej Edycji Tygodniowej Konkursu Komisja wybierze Laureata 
Nagrody I Etapu oraz 2 Zgłoszenia zastępcze spośród Uczestników, którzy dokonali w danej Edycji poprawnych 
zgłoszeń do Konkursu. 

W ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu ostatniej Edycji Tygodniowej Konkursu Komisja wybierze 1 (słownie: 
jednego) Laureata Nagrody Głównej Etapu II. 

Posiedzenia Komisji będą odbywały w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę Tygodniową I Etapu w czasie trwania całego Konkursu. W 
celu weryfikacji tego zastrzeżenia, Organizator może zażądać przedstawienia przez Uczestnika lub opiekuna 
ustawowego dowodu tożsamości lub przesłania jego kserokopii. 



19. Komisja oceni jakość zgłoszonych Prac Konkursowych oceniając merytoryczne dopasowanie przesłanej 
treści do przedmiotu zadania konkursowego, oryginalność i estetykę wizualną Pracy Konkursowej. Komisja 
przyzna nagrody Pracom Konkursowym, które w opinii Komisji będą najlepiej spełniały powyższe kryteria. 

20. O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora wiadomości (e-
mail lub Facebook) w ciągu 3 dni roboczych od momentu przyznania nagrody. Jednocześnie, w wiadomości tej 
Organizator prześle także informacje o rodzaju wygranej Nagrody, o terminie oraz sposobie wydania Nagrody 
oraz dalsze informacje dotyczące odbioru przyznanej Nagrody. 

Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie również opublikowana na profilu Facebook Organizatora 
www.facebook.com/sklep8apl

21. Laureat Nagrody Tygodniowej I Etapu lub Nagrody Głównej II Etapu w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania wiadomości o wygraniu Nagrody zobowiązany jest przesłać Organizatorowi zwrotną wiadomością 
e-mail na adres sklep@8a.pl oświadczenie zawierające dane osobowe Laureata, tj. imię, nazwisko, adres 
korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego; a także zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i wydania Nagrody. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Laureat może złożyć 
oświadczenie na wyżej wspomnianym wzorze lub poprzez własne pismo, które będzie zawierało dane 
określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2. W przypadku osoby ograniczonej w 
zdolności do czynności prawnych oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy. Dokument powinien zostać 
przesłany w formie skanu podpisanego odręcznie oryginału dokumentu jako załącznik wiadomości e-mail. 

22. Prawo Laureata do Nagrody (I Etapu lub II Etapu) wygasa, jeśli Laureat w terminie 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania wiadomości e-mail o wygraniu Nagrody nie doręczy Organizatorowi wszystkich wymaganych 
dokumentów i danych zgodnie z pkt. 21 Regulaminu. W takim wypadku Nagroda nie jest wydawana. Nagrody 
przechodzi na autora Zgłoszenia zastępczego (pierwszego z listy Zgłoszeń zastępczych spełniającego warunki 
Regulaminu). O przyznaniu Nagrody (I Etapu lub II Etapu) autorzy Zgłoszeń zastępczych zostaną powiadomieni 
poprzez wysłanie przez Organizatora wiadomości (na adres e-mail lub Facebook) w terminie do dnia 27.09.2017
roku i przeprowadzana jest ponownie procedura zgodnie z pkt. 21 Regulaminu. Procedura zgodnie z pkt. 20 i 21
Regulaminu jest powtarzana do momentu spełnienia przez autora Zgłoszenia zastępczego warunków 
określonych w pkt. 21 Regulaminu lub do dnia 21.09.2017 roku (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi 
wcześniej). Jeśli zostanie wyczerpana lista autorów Zgłoszeń zastępczych, a Nagroda nie zostanie wydana, 
Nagroda pozostaje własnością Fundatora. 

23. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych 
do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) i art. 921 § 3 k.c. , z wyrażeniem zgody na.:  

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności poprzez dokonywanie zapisu prac na 
nośnikach elektronicznych , drukiem, techniką reprograficzną, 

b) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci, 

c) wprowadzenie do sieci Internet, 

d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) sporządzanie opracowań pracy konkursowej oraz ich powielanie i rozpowszechnianie dowolnymi środkami 
zarówno przez Organizatora, jak i przez osoby trzecie,

f) wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej, o których mowa w art. 46 ustawy o prawie autorskim i 
prawach autorskich,

g) wykorzystanie dla celów działalności informacyjnej Organizatora.



Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora nie ma charakteru wyłącznego.

WYDAWANIE NAGRÓD 

24. Organizator po doręczeniu mu dokumentów, o których mowa w pkt. 21 Regulaminu, przystępuje do 
weryfikacji ich zgodności z danymi zawartymi w profilu społecznościowym Facebook Laureata (o którym mowa 
w punkcie 7 oraz 11) oraz 5 wymogami niniejszego Regulaminu. Po pozytywnej weryfikacji zgodności 
dokumentów, o których mowa w pkt. 21 Regulaminu, Organizator wysyła Laureatowi Nagrodę I Etapu lub 
Nagrodę II Etapu na podany przez niego adres, przesyłką kurierską lub pocztową w terminie do dnia 25.10.2017
r. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator; dostarczenie Nagród jest możliwe jedynie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O sposobie przekazania Nagrody decyduje Organizator. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 
W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata, pozostaje ona własnością Fundatora. 

OGŁASZANIE WYNIKÓW 

25. Lista Laureatów (w postaci imienia, nazwiska) jest publikowana sukcesywnie na profilu Facebook 
Organizatora www.facebook.com/sklep8apl 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM I ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

26. Informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod adresem mail: 8academy@8a.pl. 

27. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres: Snap Outdoor Sp. z o. o, 
ul. Bojkowska 37M, 44-100 Gliwice z dopiskiem „Nie śmieć Gościu – reklamacja” lub e-mailem na adres: 
8academy@8a.pl z dopiskiem w tytule „Nie śmieć Gościu – reklamacja”, najpóźniej do dnia 16.10.2017 roku 
(data wpłynięcia reklamacji do Organizatora w przypadku złożenia reklamacji pocztą albo data wprowadzenia 
wiadomości e-mail przez Uczestnika do sytemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający dotarcie 
wiadomości e-mail do Organizatora w wypadku złożenia reklamacji e-mailem). 

28. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora. 

29. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia 
reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku 
zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę 
składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). Fakt skorzystania lub nie 
skorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego ani wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie 
ograniczają prawa do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

30. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie internetowej www.niesmiec.pl. 

31. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy 
prawa. 

32. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki nr 1 i 2.

mailto:8academy@8a.pl
http://www.niesmiec.pl/


Załącznik nr 1 
Oświadczenie dla laureata Nagrody Tygodniowej I Etapu Konkursu „Nie śmieć 
Gościu” 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.
 
Dane adresowe Laureata Konkursu* :

Imię i nazwisko Laureata:

………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Laureata (w wypadku gdy Laureat działa przez 
przedstawiciela ustawowego): 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny Laureata Konkursu do wysyłki nagrody (ulica, numer budynku/ mieszkania): 

………………………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy: ………………………………………………………………… 

Miejscowość: ………………………………………………………………..…

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………

Data*………………………………                              Podpis*…………………….……… 

Oświadczenia laureata Konkursu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: 
Oświadczam, iż zapoznałem się z pkt 6 Regulaminu i zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie 
moich danych osobowych. Zostałem poinformowany, o dobrowolności wyrażenia zgody na 
przetwarzanie moich danych osobowych oraz iż Uczestnikowi Konkursu, który podał swoje dane 
osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

Data*………………………………                              Podpis*…………………….……… 

Oświadczenia laureata Konkursu o spełnieniu warunków pkt. 7 Regulaminu: 
Oświadczam iż nie jestem pracownikiem Organizatora oraz podmiotów pracujących na jego  zlecenie, 
ani członkiem ich najbliższej rodziny w rozumieniu pkt. 7 Regulaminu. 

Data*………………………………                              Podpis*…………………….……… 

* UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 
lat, oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy. 



Załącznik nr 2 
Oświadczenie dla laureata Nagrody Głównej II Etapu Konkursu „Nie śmieć 
Gościu” 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.
 
Dane adresowe Laureata Konkursu* :

Imię i nazwisko Laureata:

………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Laureata (w wypadku gdy Laureat działa przez 
przedstawiciela ustawowego): 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny Laureata Konkursu do wysyłki nagrody (ulica, numer budynku/ mieszkania): 

………………………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy: ………………………………………………………………… 

Miejscowość: ………………………………………………………………..…

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………

Data*………………………………                              Podpis*…………………….……… 

Oświadczenia laureata Konkursu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: 
Oświadczam, iż zapoznałem się z pkt 6 Regulaminu i zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie 
moich danych osobowych. Zostałem poinformowany, o dobrowolności wyrażenia zgody na 
przetwarzanie moich danych osobowych oraz iż Uczestnikowi Konkursu, który podał swoje dane 
osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

Data*………………………………                              Podpis*…………………….……… 

Oświadczenia laureata Konkursu o spełnieniu warunków pkt. 7 Regulaminu: 
Oświadczam iż nie jestem pracownikiem Organizatora oraz podmiotów pracujących na jego  zlecenie, 
ani członkiem ich najbliższej rodziny w rozumieniu pkt. 7 Regulaminu. 

Data*………………………………                              Podpis*…………………….……… 

* UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 
lat, oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy. 


