
OŚWIADCZENIE LAUREATA 

Uczestnika konkursu „WYPIEKARNIA LAJKONIK”  

 

1. Potwierdzenie danych Laureata: 

Numer telefonu komórkowego, z którego przesłane było zgłoszenie do konkursu:   

___________________________ 

Numer paragonu ze zgłoszenia 

___________________________ 

Imię i nazwisko: ______________________________________ PESEL: _____________________ 

Adres zamieszkania (na terytorium Polski):  

Ulica, numer domu/mieszkania: _____________________________________________________ 

Kod pocztowy: ______________Miejscowość: _________________________________________ 

 

2. Potwierdzenie nagrody I stopnia: Odkurzacz iRobot Roomba 604 

Proszę o przesłanie nagrody rzeczowej na adres: 

Imię, Nazwisko: __________________________________________________________________ 

Adres (ulica, kod pocztowy, miasto): __________________________________________________ 

Nr kontaktowy osoby odbierającej paczkę:______________________________________________ 

 

 Oświadczam, że regulamin konkursu „Wypiekarnia Lajkonik” jest mi znany, akceptuję jego postanowienia oraz 

spełniam warunki udziału w konkursie; 

 Zostałem poinformowany, że dane osobowe są przetwarzane przez EVENTRAK spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-461) przy ul. Haliny Poświatowskiej 18, KRS: 0000669454, 

(e-mail biuro@eventrak.pl) (dalej: „Organizator Konkursu”) oraz The Lorenz Bahlsen Snack-World spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach k. Poznania, ul. Rolna 6, 62-080 Tarnowo Podgórne, 

KRS 0000013226 (dalej: „Zleceniodawca Konkursu”) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu 

zgodnie z pkt. 40 i 42 regulaminu konkursu na co wyraziłem zgodę poprzez zgłoszenie uczestnictwa w 

konkursie;  

 Oświadczam niniejszym, iż w zamian za otrzymanie nagrody przenoszę na Zleceniodawcę Konkursu autorskie 

prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworu powstałego w wyniku udziału w konkursie na następujących 

polach eksploatacji: rozporządzanie i korzystanie z utworu, rozpowszechnianie utworu w internecie oraz 

wszelkich innych środkach masowego przekazu, zwielokrotnianie utworu, jakiegokolwiek inne wykorzystywanie 

utworu w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych zarówno w Polsce jak i za granicą według 

uznania Zleceniodawcy Konkursu;  

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę wobec Organizatora 

Konkursu oraz Zleceniodawcy Konkursu z tego tytułu pełną odpowiedzialność; 

 

 

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

Załącznik: 

- kopia dowodu zakupu; 



INSTRUKCJA: 

1. Wypełnij oświadczenie. 

2. Wykonaj skan lub zdjęcie oświadczenia 

3. Wykonaj skan lub zdjęcie paragonu ze zgłoszenia 

4. Dokumenty wyślij na adres mailowy programy@eventrak.pl, w tytule wpisując: Wypiekarnia Lajkonik. 

 

 


