Regulamin Konkursu „Tesco Summer”
zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa konkursu.
Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą „Tesco Summer”.
2. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs oraz cel Konkursu.
Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Lidia Rasztawicka prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP
9521243023, REGON 017392461.
Konkurs organizowany jest w celu promocji wyrobów Frito Lay Poland sp. z o.o. oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
wśród konsumentów sieci sklepów Tesco (Polska) Sp. z o.o. zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu „Tesco”. Fundatorem
nagród w konkursie są Frito Lay Poland sp. z o.o. oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., każda w równej części połowy
puli nagród wskazanej w pkt. 17 Regulaminu.
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 2015 r., poz. 612 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 w wybranych sklepach Tesco na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista sklepów Tesco prowadzących
promocyjną sprzedaż produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
5. Czas trwania Konkursu.
Konkurs trwa od 14.07.2016 roku do 10.08.2016 roku. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury
reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 28.10.2016 roku.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpoczyna się w dniu 14.07.2016
roku i kończy w dniu 10.08.2016 roku. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty marki Lay’s dystrybuowane przez Frito Lay Poland
sp. z o.o., zwane dalej „Produktami Promocyjnymi Lay’s” oraz produkty marki Pepsi dystrybuowane przez Pepsi-Cola General
Bottlers Poland Sp. z o.o., zwane dalej „Produktami Promocyjnymi Pepsi” oraz produkty marki Lipton Ice Tea dystrybuowane przez
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., zwane dalej „Produktami Promocyjnymi Lipton Ice Tea”, oferowane przez sklepy Tesco
biorące udział w Konkursie.
DANE OSOBOWE
7. 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 o ochronie danych
osobowych (tekst. jedn. Dz. U. 2015. poz. 2135), w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagród i
rozpoznania reklamacji. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik
biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych przez Organizatora w
powyżej wskazanym zakresie. Administratorami danych osobowych są Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1 oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-801) przy
ul. Zamoyskiego 24/26. Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania Uczestnika uprawnionego do otrzymania nagrody zwanego
dalej „Laureatem” publikowane są na liście Laureatów na stronie internetowej www.letniapormocja.pl. 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 i żądania usunięcia.
UCZESTNICY KONKURSU
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8. 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)
- na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała w okresie od dnia 14.07.2016 roku do dnia 10.08.2016 roku, w
celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, jednorazowego łącznego zakupu co
najmniej jednego Produktu Promocyjnego Lay’s oraz co najmniej jednego Produktu Promocyjnego Pepsi lub Produktu
Promocyjnego Lipton Ice Tea w sklepie Tesco biorącym udział w Konkursie,
- ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- nie jest pracownikiem Organizatora, Tesco (Polska) Sp. z o.o., Frito Lay Poland sp. z o.o. lub Pepsi-Cola General Bottlers Poland
Sp. z o.o., 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).
9. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 23 Regulaminu wypełnia jej przedstawiciel ustawowy.
10. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest
akceptacja treści regulaminu.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
11. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) w dniach od 14.07.2016 roku do 10.08.2016 roku, dokonać jednorazowego łącznego zakupu co najmniej jednego Produktu
Promocyjnego Lay’s oraz co najmniej jednego Produktu Promocyjnego Pepsi lub Produktu Promocyjnego Lipton Ice Tea w
hipermarkecie Tesco biorącym udział w Konkursie i zachować dowód zakupu. Przez dowód zakupu rozumie się oryginał
paragonu fiskalnego lub kopię oryginału faktury VAT. Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do zgłoszenia
uczestnictwa w Konkursie.
b) Po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt 11a), dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.letniapromocja.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”,
zawierającego następujące pola obowiązkowe:
- Wykonanie zadania konkursowego poprzez napisanie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego lato z Lay’s, Pepsi i Lipton jest
najlepsze” zwanego dalej „Zdaniem”. Zdanie nie może przekroczyć 160 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i
odstępami;
- imię i nazwisko;
- miejscowość zamieszkania;
- numer telefonu kontaktowego;
- adres e-mailowy;
- numer dowodu zakupu, o którym mowa w pkt 11a).
W przypadku paragonu fiskalnego numer dowodu zakupu znajduje się po prawej stronie wydruku fiskalnego pod numerem NIP, po
przeciwległej stronie daty zakupu.
12. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie
wyraża zgodę, pod zawieszającym warunkiem zdobycia nagrody w Konkursie, na nieodpłatne przekazanie na rzecz Fundatorów, na
zasadach określonych w punkcie 25 Regulaminu, wszystkich majątkowych praw autorskich do nadesłanego Zdania w tym
wykonywania praw zależnych, a także zrzeka się wykonywania osobistych praw autorskich do Zdania, poza prawem do autorstwa.
13. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych i odmówi przyjęcia Zdania 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. W przypadku odmowy przyjęcia pracy do
Konkursu Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika wiadomością e-mail na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
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14. Poprzez fakt dokonania zgłoszenia, o którym mowa powyżej w punkcie 11 podpunkt „b”, zawierającego pracę konkursową
(Zdanie) Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanego Zdania 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 Fundatorów, Organizatora lub osoby trzecie współpracujące z
Organizatorem lub Fundatorów, spowodowane opublikowaniem Zdania zawierającego wady prawne i zobowiązany jest
każdorazowo zwolnić Fundatorów, 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 przesłane przez niego Zdanie narusza prawo lub prawa, o których mowa
powyżej w niniejszym punkcie, osób trzecich.
15. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 11 Regulaminu.
16. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od 14.07.2016 roku do 10.08.2016 roku. Przyjęcie Zgłoszenia przez system
rejestracyjny Strony Internetowej jest potwierdzone informacją zwrotną na adres e-mailowy, który podano w zgłoszeniu. Informacja
zwrotna zostanie wysłana w sposób automatyczny, ale nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia. Informacje
zwrotne nie potwierdzają poprawności Zgłoszenia z treścią Regulaminu, a tylko fakt zarejestrowania Zgłoszenia w systemie
teleinformatycznym.
NAGRODY W KONKURSIE
17. Dla Laureatów Konkursu ufundowano następujące nagrody:
a) Nagroda I Stopnia w postaci roweru Electra Cruiser Lux 7D o wartości 1672,00 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 186
zł, przy czym kwota nagrody pieniężnej w wysokości 186 zł nie jest wypłacana bezpośrednio Laureatowi, lecz jest potrącana przez
Fundatorów (tj. Frito Lay Poland sp. z o.o. oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. w częściach proporcjonalnych do
ufundowanych nagród) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych) i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.
Łącznie ufundowano 4 Nagrody I Stopnia o łącznej wartości 7 432,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwa
złotych brutto).
b) Nagroda II Stopnia w postaci aparatu Instax Mini 8S wraz z filmem o wartości 275,20 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w
wysokości 31 zł, przy czym kwota nagrody pieniężnej w wysokości 31 zł nie jest wypłacana bezpośrednio Laureatowi, lecz jest
potrącana przez Fundatorów nagród (tj. Frito Lay Poland sp. z o.o. oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. w częściach
proporcjonalnych do ufundowanych nagród) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt
2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.
Łącznie ufundowano 30 Nagród II Stopnia o łącznej wartości 9 186,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć
złotych brutto).
Wartość puli nagród wynosi 16 618,00 zł brutto
18. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. Prawo do nagrody nie może być
przeniesione na rzecz osób trzecich.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
19. 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
20. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora. W skład
Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora, Frito Lay Poland sp. z o.o. i Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. w liczbie 2
przedstawicieli Organizatora i 2 przedstawiciel Frito Lay Poland sp. z o.o. i Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Konkurs składa się z czterech etapów : Etap I: 14.07.2016 - 20.07.2016, Etap II: 21.07.2016 – 27.07.2016; Etap III: 28.07.2016 –
03.08.2016; Etap IV: 04.08.2016 – 10.08.2016.
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Pierwszego dnia roboczego po zakończeniu każdego Etapu trwania Konkursu Komisja wybierze 1 (słownie: jednego) Laureata
Nagrody I Stopnia, spośród Uczestników, którzy dokonali w danym Etapie poprawnych zgłoszeń do Konkursu.
W ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu Konkursu tj. najpóźniej do dnia 18.08.2016 Komisja wybierze 30 (słownie: trzydziestu)
Laureatów Nagrody II Stopnia spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do Konkursu .
Posiedzenia Komisji będą odbywały się w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy. W przypadku dni wolnych od pracy, to jest sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, wybór Laureatów Nagród I
Stopnia oraz Laureatów Nagród II Stopnia nastąpi na pierwszym posiedzeniu Komisji przypadającym po dniach wolnych od pracy.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę I Stopnia oraz jedną Nagrodę II Stopnia w czasie trwania całego Konkursu.
21. Komisja oceni jakość zgłoszonych Zdań oceniając kreatywność, merytoryczne dopasowanie przesłanej treści do przedmiotu
Zdania, oryginalność i styl Zdania. Komisja przyzna nagrody jedynie Zdaniom, które w opinii Komisji będą najlepiej spełniały
powyższe kryteria.
22. O przyznaniu Nagrody i jej rodzaju Laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora na adres e-mail podany
w trakcie rejestracji wiadomości e-mail w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyznania nagrody, czyli nie później niż do dnia
25.08.2016
23. Laureat Nagrody I Stopnia lub Nagrody II Stopnia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z informacją o
wygranej zobowiązany jest przesłać Organizatorowi przesyłką rejestrowaną na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A,
05-070 Sulejówek z dopiskiem „Tesco Summer”, następujące dokumenty:
a)
Oświadczenie zawierające dane osobowe Laureata zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię,
nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego; zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celu przeprowadzenia konkursu. Wzór oświadczenia stanowi 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 2. W przypadku osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oświadczenie wypełnia
przedstawiciel ustawowy.
b)
Dowód Zakupu potwierdzający zakup Produktów promocyjnych uprawniający do udziału w Konkursie zgodnie z
Regulaminem o numerze zgodnym z numerem podanym w zgłoszeniu o którym mowa w pkt. 11 b) Regulaminu. Organizator jest
zobowiązany do zwrotu Dowodu Zakupu Uczestnikowi, o ile Uczestnik prześle Organizatorowi zaadresowaną kopertę ze znaczkiem
pozwalającym na nadanie przesyłki rejestrowanej na wskazany adres. Organizator zobowiązany jest do nadania przesyłki z
Dowodem Zakupu niezwłocznie, nie później niż do dnia 14.09.2016 roku.
24. Prawo Laureata do Nagrody wygasa, jeśli w terminie do dnia 09.09.2016 roku nie doręczy Organizatorowi wszystkich
wymaganych dokumentów i danych. W takim wypadku Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Fundatorów.
25. Fundatorzy nabywają autorskie prawa majątkowe do Zdań Laureatów z chwilą podpisania przez Laureata, a w przypadku osoby
mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne
przeniesienie na Fundatorów całości praw majątkowych Laureata do Zdania i wydania nagrody. Nabycie praw autorskich obejmuje
wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst
jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami), a w szczególności:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
d) wprowadzenie do sieci Internet,
e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową,
techniką reprograficzną,
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

g)

wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Fundatorów , jego publikacji i innych przejawów
jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na
płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f),
h) wykonywanie praw zależnych do Zdania, o których mowa w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach autorskich.

4

WYDAWANIE NAGRÓD
26. Organizator po doręczeniu mu dokumentów, o których mowa w pkt. 23 Regulaminu, przystępuje do weryfikacji ich zgodności z
danymi zawartymi w zwycięskim zgłoszeniu konkursowym Laureata (o którym mowa w punkcie 11 podpunkt „b” Regulaminu) oraz
wymogami niniejszego Regulaminu. Po pozytywnej weryfikacji zgodności dokumentów, o których mowa w pkt. 23 Regulaminu,
Organizator wysyła Laureatowi Nagrodę I Stopnia lub Nagrodę II Stopnia na podany przez niego adres przesyłką kurierską lub
pocztową w terminie do dnia 30.09.2016 r. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator, dostawa Nagród jest
możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody
z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
27. Lista Laureatów (w postaci imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania) jest publikowana sukcesywnie na stronie internetowej
www.letniapromocja.pl
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
28. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A,
05-070 Sulejówek z dopiskiem „Tesco Summer – reklamacja” lub e-mailem na adres: info@letniapromocja.pl z dopiskiem w tytule
„Tesco Summer – reklamacja”, najpóźniej do dnia 14.10.2016 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).
29. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.
30. 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). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 28.10.2016 roku, włączając w to wysłanie
zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. 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
31. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.letniapromocja.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego
zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Tesco
Summer- regulamin”.

32. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
33. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki nr 1 i 2.
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Załącznik nr 1
Lista sklepówTesco biorących udział w Konkursie.
Nazwa
Bełchatów

Bielsko-Biała

Biłgoraj
Apis
Bochnia
Galeria Rondo

Bogatynia

Bolesławiec

Brzeg Dolny

Brzeszcze

Bydgoszcz

Bytom

Bytom
Szombierki

Chełm

Chrzanów

Czechowice - Dziedzice

Częstochowa

Człuchów

Dąbrowa Tarnowska

Adres
ul. Kolejowa 6
97-400 Bełchatów
woj. łódzkie
tel: 446357500
ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
tel: 338284300
ul. Generała Komorowskiego 18
23-400 Biłgoraj
woj. lubelskie
tel: 797024216
ul. Partyzantów 2A - Galeria Rondo 5
32-700 Bochnia
woj. małopolskie
tel: 146402930
ul. Daszyńskiego 43A
59-920 Bogatynia
woj. dolnośląskie
tel: 506001899 757770800
al. 1000-lecia 49
59-700 Bolesławiec
woj. dolnośląskie
tel: 506001901 757350100
Al. Jerozolimskie 39
56-120 Brzeg Dolny
woj. dolnośląskie
tel: 510902176 713843800
ul. Ofiar Oświęcimia 24 A
32-620 Brzeszcze
woj. małopolskie
tel: 797022933 326115375
ul. Toruńska 101
85-817 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
tel:
ul. Chorzowska 86
41-910 Bytom
woj. śląskie
tel: 323492400
ul. Karpacka 1A
41-907 Bytom
woj. śląskie
tel: 506001902 322835900
ul. Lwowska 24
22-100 Chełm
woj. lubelskie
tel: 510902154 825627900
ul. Szpitalna 15
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie
tel: 506001904 326111100
ul. Legionów 83A
43-502 Czechowice - Dziedzice
woj. śląskie
tel: 797024674
ul. Drogowców 43
42-200 Częstochowa
woj. śląskie
tel: 343672600
ul. Kasztanowa 4
77-300 Człuchów
woj. pomorskie
tel: 510902294 598347700
ul. Sucharskiego 11
33-200 Dąbrowa Tarnowska
woj. małopolskie
tel: 797009232
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Dzierżoniów

Ełk

Garwolin

Gdańsk
Chełm

Gdynia

Gdynia
Gdynia II

Gliwice

Gliwice
Helical
Gliwice
Sośnica

Głogów

Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski
Słowianka

Gostyń

Góra Kalwaria

Grajewo

Grójec

Gubin
Gubin Donald
Hrubieszów
Hrubieszów Vis
Inowrocław
BRICO

ul. Świdnicka 71
58-200 Dzierżoniów
woj. dolnośląskie
tel: 510902206 748327381
ul. Suwalska 8/10
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie
tel: 506009921 876154682
ul. Kościuszki 61
08-400 Garwolin
woj. mazowieckie
tel: 510902395 256841482
ul. Cienista 30
80-046 Gdańsk
woj. pomorskie
tel: 510902641 583246200
ul. Kcyńska 27
81-005 Gdynia
woj. pomorskie
tel: 587857128
ul. Nowowiczlińska 35
81-577 Gdynia
woj. pomorskie
tel: 586279100
ul. Łabędzka 26
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel: 323340999
ul. Pszczyńska 315
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel: 797009350 323397900
ul. Wielicka 8
44-103 Gliwice
woj. śląskie
tel: 510902307 323359017
ul. Piłsudskiego 15
67-200 Głogów
woj. dolnośląskie
tel: 768320100
ul. Górczyńska 19
66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie
tel: 957335000
ul. Słowiańska 70
66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie
tel: 957338600
ul. Leszczyńska 5
63-800 Gostyń
woj. wielkopolskie
tel: 506001907 655758400
ul. Pijarska 123
05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
tel: 797009366 227265250
ul. Dworna 29
19-200 Grajewo
woj. podlaskie
tel: 797024581 862613050
Kobylin 1b
05-600 Grójec
woj. mazowieckie
tel: 486650000
ul. Budziszyńska 10
66-620 Gubin
woj. lubuskie
tel: 506001632 683590300
ul. Dworcowa 4
22-500 Hrubieszów
woj. lubelskie
tel: 504114563 846966800
ul. Wojska Polskiego 16
88-100 Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie
tel: 523562400
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Jawor

Jelenia Góra

Jelenia Góra
Cieplice

Kalisz

Kalisz

Katowice

Kędzierzyn Koźle

Kętrzyn

Kielce

Kluczbork

Knurów

Kolbuszowa

Konstantynów Łódzki

Końskie

Kostrzyn nad Odrą

Koszalin

Kościan

Kościerzyna

Kozienice

ul. Poniatowskiego 17
59-400 Jawor
woj. dolnośląskie
tel: 506001909 768717117
ul. Jana Pawła II 17
58-506 Jelenia Góra
woj. dolnośląskie
tel: 756430200
ul. Wolności 239A
58-560 Jelenia Góra
woj. dolnośląskie
tel: 797024257 757698750
al. Wojska Polskiego 2
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
tel: 627605101
ul. Majkowska 28
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
tel: 627682800
ul. Chorzowska 107
40-101 Katowice
woj. śląskie
tel: 326037100
ul. Głubczycka 12
47-200 Kędzierzyn Koźle
woj. opolskie
tel: 797024500 774052510
ul. Budowlana 13
11-400 Kętrzyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel: 797024637 897533530
ul. Świętokrzyska 20
25-406 Kielce
woj. świętokrzyskie
tel: 413495257
ul. Byczyńska 101
46-203 Kluczbork
woj. opolskie
tel: 797009332 774109498
ul. Szpitalna 37
44-194 Knurów
woj. śląskie
tel: 506001741 323391116
ul. Tarnobrzeska 25
36-100 Kolbuszowa
woj. podkarpackie
tel: 797024206 172270742
ul. Jana Pawła II 11/13
95-050 Konstantynów Łódzki
woj. łódzkie
tel: 506001582
ul. Staszica 1
26-200 Końskie
woj. świętokrzyskie
tel: 506001889 413004051
ul. Gorzowska 98
66-470 Kostrzyn nad Odrą
woj. lubuskie
tel:
ul. Paderewskiego 1
75-450 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
tel: 943679800
ul. Śmigielska 53A
64-000 Kościan
woj. wielkopolskie
tel: 506001911 655128800
ul. Hallera 29
83-400 Kościerzyna
woj. pomorskie
tel: 510902449 586949500
ul. Warszawska 34
26-900 Kozienice
woj. mazowieckie
tel: 506001706 486113400
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Kraków

Kraków
Kapelanka

Krapkowice

Legnica
Ferio

Leszno

Limanowa
Limanowa Petrol

Lubaczów

Lubartów

Lubin

Lublin

Łapy
Beauty
Łęczna
Łęczna Bingo

Łomża

Łowicz

Łódź
Bałuty
Łódź
Sródmiescie
Łódź
Widzew

Łuków

Malbork

ul. Wielicka 259
30-663 Kraków
woj. małopolskie
tel: 122990128
ul. Kapelanka 54
30-347 Kraków
woj. małopolskie
tel: 122552500
ul. 3-go Maja 44
47-303 Krapkowice
woj. opolskie
tel: 506001912 774675100
ul. Chojnowska 41
59-220 Legnica
woj. dolnośląskie
tel: 797024242 768503651
ul. Poznańska 3
64-100 Leszno
woj. wielkopolskie
tel: 797009558 655263600
ul. Tarnowska 9B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
tel: 504114833 183300112
ul. Płk. Dąbka 2A
37-600 Lubaczów
woj. podkarpackie
tel: 797024321 166325300
ul. Lubelska 84
21-100 Lubartów
woj. lubelskie
tel: 510902659
ul. Paderewskiego 101
59-300 Lubin
woj. dolnośląskie
tel: 768433300
ul. W. Orkana 4
20-504 Lublin
woj. lubelskie
tel: 815246100
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 116
18-100 Łapy
woj. podlaskie
tel: 506001015 857158300
ul. Chełmska 29
21-010 Łęczna
woj. lubelskie
tel: 797009490 817527620
ul. Zawadzka 38
18-400 Łomża
woj. podlaskie
tel: 797009502
ul. Ułańska 12
99-400 Łowicz
woj. łódzkie
tel: 506001917 468301622
ul. Pojezierska 93
91-341 Łódź
woj. łódzkie
tel: 426135155
ul. Piłsudskiego 15/23
90-306 Łódź
woj. łódzkie
tel: 426357000
ul. Widzewska 22
92-308 Łódź
woj. łódzkie
tel: 426770950
ul. Międzyrzecka 49
21-400 Łuków
woj. lubelskie
tel: 506001918 257971400
Grobelno 68a
82-200 Malbork
woj. pomorskie
tel: 797024616 552460300
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Mielec

Międzyrzecz

Milanówek

Mysłowice

Nakło nad Notecią

Namysłów

Nisko
Lucky

Nowy Sącz

Olsztyn

Oława

Opole

Opole

Ostrołęka

Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski
Ostrovia

Piła

Płońsk

Polkowice

ul. Żeromskiego 15
39-300 Mielec
woj. podkarpackie
tel: 175811100
ul. Konstytucji 3-go Maja 2
66-300 Międzyrzecz
woj. lubuskie
tel: 506001921 957423200
ul. Królewska 123A
05-822 Milanówek
woj. mazowieckie
tel: 506001457
ul. Moniuszki 61
41-400 Mysłowice
woj. śląskie
tel: 506001923 322235887
ul. Sądowa 14A
89-100 Nakło nad Notecią
woj. kujawsko-pomorskie
tel: 523869121
ul. Mariańska 3
46-100 Namysłów
woj. opolskie
tel: 506001925 774190100
ul. Podoficerska 2
37-400 Nisko
woj. podkarpackie
tel: 506001897 158436025
ul. Prażmowskiego 11
33-300 Nowy Sącz
woj. małopolskie
tel: 797024472 184143400
ul. Pstrowskiego 16
10-602 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel: 895396700
ul. 3-go Maja 51
55-200 Oława
woj. dolnośląskie
tel: 504118888
pl. Teatralny 13
45-056 Opole
woj. opolskie
tel: 506001927 774005100
ul. Ozimska 72
45-368 Opole
woj. opolskie
tel: 774561700
ul. gen. Armii Aleksandra Gorbatowa 30
07-410 Ostrołęka
woj. mazowieckie
tel: 506001115
ul. Mickiewicza 30
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj. świętokrzyskie
tel: 412660158
ul. Księdza Czesława Majorka 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
woj. wielkopolskie
tel: 510902031 627385817
ul. Kaliska 120
63-400 Ostrów Wielkopolski
woj. wielkopolskie
tel: 510902034 627319600
ul. Bydgoska 135
64-920 Piła
woj. wielkopolskie
tel: 672116800
ul.Rzemieślnicza 6
09-100 Płońsk
woj. mazowieckie
tel: 797022960
ul. Młyńska 2A
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
tel: 506001929 768401800
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Poznań

Poznań

Poznań
Serbska

Pruszcz Gdański

Przemyśl
PrzemyslArmy
Puławy
Puławy Orange

Racibórz

Radzyń Podlaski

Rawicz

Ropczyce

Ruda Śląska

Rybnik

Rydułtowy

Rzeszów

Sieradz

Skierniewice

Sławno

Sochaczew

Sokółka

ul. Opieńskiego 1
60-685 Poznań
woj. wielkopolskie
tel: 618279104
ul. Mrągowska 4
60-161 Poznań
woj. wielkopolskie
tel: 618607000
ul. Serbska 7
61-696 Poznań
woj. wielkopolskie
tel: 618299700
ul. Ignacego Domejki 1
83-000 Pruszcz Gdański
woj. pomorskie
tel: 506001223 583206517
ul. Lwowska 36
37-700 Przemyśl
woj. podkarpackie
tel: 166794300
ul. Dęblińska 18d
24-100 Puławy
woj. lubelskie
tel: 818895100
ul. Opawska 84
47-400 Racibórz
woj. śląskie
tel: 506009925 324123410
ul. Mieczysława Stagrowskiego 1
21-300 Radzyń Podlaski
woj. lubelskie
tel: 504114892 833511610
ul. Stanisława Kamińskiego 2
63-900 Rawicz
woj. wielkopolskie
tel: 506001040 655468100
ul. Grunwaldzka 41
39-100 Ropczyce
woj. podkarpackie
tel: 797009343 172220460
ul. 1-go Maja 370a
41-700 Ruda Śląska
woj. śląskie
tel: 323449200
ul. Żorska 2
44-200 Rybnik
woj. śląskie
tel: 508892230 324294300
ul. Ładna 2
44-280 Rydułtowy
woj. śląskie
tel: 510902306 324537680
al. Powstańców Warszawy 13
35-329 Rzeszów
woj. podkarpackie
tel: 178509400
ul. Wojska Polskiego 11
98-200 Sieradz
woj. łódzkie
tel: 797022907 438266950
ul. Czesława Liska 1
96-100 Skierniewice
woj. łódzkie
tel: 468344257
ul. Kupiecka 4
76-100 Sławno
woj. pomorskie
tel: 797009291 598106550
Wójtówka 2D
96-500 Sochaczew
woj. mazowieckie
tel: 468637532
ul. Lotników Lewoniewskich 3
16-100 Sokółka
woj. podlaskie
tel: 510902014 857220617
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Sosnowiec

Stalowa Wola

Starachowice

Stargard Szczeciński

Starogard Gdański

Staszów

Sulechów

Suwałki

Swarzędz

Szamotuły

Szczawno Zdrój
Wałbrzych

Szczecin

Szczecinek

Świdnica

Świebodzice

Świebodzin

Świecie

Świętochłowice

Tarnowskie Góry

ul. 1-go Maja 21-23
41-200 Sosnowiec
woj. śląskie
tel: 506001859 323643520
ul. Przemysłowa 2b
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
tel: 158773100
ul. Wyszyńskiego 14
27-200 Starachowice
woj. świętokrzyskie
tel: 412755832
ul. Szczecińska 81
73-110 Stargard Szczeciński
woj. zachodniopomorskie
tel: 915791700
ul. Zblewska 5
83-200 Starogard Gdański
woj. pomorskie
tel: 585304532
ul. Mickiewicza 62
28-200 Staszów
woj. świętokrzyskie
tel: 510020264 158333540
ul. Tkacka 10
66-100 Sulechów
woj. lubuskie
tel: 683859650
ul. Kościuszki 103
16-400 Suwałki
woj. podlaskie
tel: 875661400
ul. Cieszkowskiego 39
62-020 Swarzędz
woj. wielkopolskie
tel: 506001931 618952100
ul. Jana Pawła II 3
64-500 Szamotuły
woj. wielkopolskie
tel: 506001785 612931500
ul. Łączyńskiego 44
58-310 Szczawno Zdrój
woj. dolnośląskie
tel: 748460155
ul. Milczańska 31F
70-117 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
tel:
ul. Koszalińska 82
78-400 Szczecinek
woj. zachodniopomorskie
tel: 506001788 943714916
ul. Strzegomska 2
58-105 Świdnica
woj. dolnośląskie
tel: 748564600
ul. Wałbrzyska 42A
58-160 Świebodzice
woj. dolnośląskie
tel: 797024476 748185610
ul. Sulechowska 8
66-200 Świebodzin
woj. lubuskie
tel: 506001435 683821100
ul. Cukrowników 2
86-100 Świecie
woj. kujawsko-pomorskie
tel: 506001941 523301100
ul. Chorzowska 19
41-605 Świętochłowice
woj. śląskie
tel: 510902442 323462300
ul. Zagórska 220
42-600 Tarnowskie Góry
woj. śląskie
tel: 323929500
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Tarnów
Gemini

Trzebnica

Turek

Tuszyn

Tychy

Ustroń

Warszawa

Warszawa

Warszawa
Gocław / Cranberries
Warszawa
KEN
Warszawa
Mory
Warszawa
Piastów
Warszawa
Ursus

Włocławek

Wodzisław Śląski

Wrocław

Wrocław
Bielany
Wrocław
Marino
Wrocław
Octava, Magnolia

ul. Nowodąbrowska 127
33-100 Tarnów
woj. małopolskie
tel: 146377300
ul. Siostry Hilgi Brzoski 4
55-100 Trzebnica
woj. dolnośląskie
tel: 713887110
ul. Konińska 25
62-700 Turek
woj. wielkopolskie
tel: 632805820
ul. Rzgowska 100
95-080 Tuszyn
woj. łódzkie
tel: 426141062
ul. Towarowa 2
43-100 Tychy
woj. śląskie
tel: 323234000
ul. Cieszyńska 32
43-450 Ustroń
woj. śląskie
tel: 797024221 338563517
ul. Górczewska 218
01-460 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 225330402
ul. Stalowa 60/64
03-429 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 225095100
ul. Fieldorfa 41
04-125 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 225906300
al. KEN 14
02-797 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 225453304
ul. Połczyńska 121
01-377 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 225339100
ul. Tysiąclecia 7
05-820 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 227532100
ul. Sosnkowskiego 1C
02-495 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 225898811
ul. Kruszyńska 17/27
87-800 Włocławek
woj. kujawsko-pomorskie
tel: 542321200
ul. 26-go Marca 96
44-300 Wodzisław Śląski
woj. śląskie
tel: 506001943 324591100
ul. Kiełczowska 74
51-315 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel: 797024309 713774382
ul. Czekoladowa 11
55-040 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel: 717807400
ul. Paprotna 7
51-117 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel: 713877000
ul. Legnicka 58
54-204 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel: 713881800
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Wrocław
Sródmiescie

Września

Wyszków

Zakręcie (gm. Krasnystaw)

Zambrów

Zielona Góra

Żagań

Żary

Żory

Żywiec

ul. Długa 37/47
53-633 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel: 713561030
ul. Kaliska 17
62-300 Września
woj. wielkopolskie
tel: 797024303 614389500
ul. Pułtuska 96
07-200 Wyszków
woj. mazowieckie
tel: 510902312 297437823
Zakręcie 2J
22-300 Krasnystaw Zakręcie (gm. Krasnystaw)
woj. lubelskie
tel: 506001914 825760800
ul. Mazowiecka 4A
18-300 Zambrów
woj. podlaskie
tel: 797024259 862708100
ul. Energetyków 2A
65-729 Zielona Góra
woj. lubuskie
tel: 683294000
ul. Reymonta 3
68-100 Żagań
woj. lubuskie
tel: 506001944 683681500
ul. Broni Pancernej 15
68-200 Żary
woj. lubuskie
tel: 510902288 683634300
ul. Malinowa 1
44-240 Żory
woj. śląskie
tel: 797009361
al. Legionów 45
34-300 Żywiec
woj. śląskie
tel: 506001946 338665100
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Załącznik nr 2

Oświadczenie dla laureata Nagrody w Konkursie „Tesco Summer”
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.

Dane adresowe Laureata Konkursu (zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym)* :
Imię i nazwisko Laureata:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Laureata (w wypadku gdy Laureat działa przez przedstawiciela ustawowego):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..….…….
Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku mieszkania) ………………………………………………………………………………………………….…
Kod pocztowy:…………………………………………………….. Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….…………….
Telefon kontaktowy:…………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………….………….…………..……….………

Oświadczenia laureata Konkursu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135.) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu "Tesco Summer", w tym wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji. Administratorami
danych osobowych są Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1 oraz Pepsi-Cola General
Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-801) przy ul. Zamoyskiego 24/26. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia
udziału w konkursie. Laureatowi, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania
usunięcia.

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

Oświadczenia laureata Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Fundatorów całości praw majątkowych do Zdania:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Fundatorów nagród w Konkursie "Tesco Summer" (to jest: Frito Lay Poland sp. z o.o. oraz Pepsi
Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.) całości autorskich praw majątkowych do Zdania stanowiącego wykonanie zadania konkursowego w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami).
Nabycie praw autorskich przez Fundatorów obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 wyżej wymienionej ustawy, a w
szczególności pola doprecyzowane w pkt. 25 Regulaminu Konkursu, w tym wykonywania praw zależnych.. Jako laureat nagrody nie jestem
uprawniony/a do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

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

Oświadczenia laureata Konkursu o spełnieniu warunków pkt. 8 Regulaminu:
Oświadczam iż nie jestem pracownikiem Organizatora, Tesco (Polska) Sp. z o.o. Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. lub Frito Lay Poland Sp.
z o.o. ani członkiem ich najbliższej rodziny w rozumieniu pkt. 8 Regulaminu.

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