REGULAMIN KONKURSU
„Odliczamy dni do lata”

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Konkurs „Odliczamy dni do lata” – konkurs przeprowadzany przez Organizatora pod nazwą „Odliczamy
dni do lata” zgodnie z zasadami Regulaminu.
1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu „Odliczamy dni do lata”.
1.3. Organizator - Flamink sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zawidz Kościelny (09-226 Zawidz Kościelny) przy
ul. Kwiatowej 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000594174, NIP 7761700683, adres email do kontaktu: office@flamink.com.
1.4. Produkt (Produkty) – w rozumieniu niniejszego Regulaminu to pojemnik marki Curver z linii Infinity lub
pojemnik na żywność Curver Smart nabyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych sklepach
Carrefour. Lista sklepów biorąca udział w akcji.
1.5. Formularz Zgłoszeniowy – w rozumieniu niniejszego Regulaminu to formularz dostępny na stronie
internetowej pod następującym adresem: www.curverkonkursy.pl, poprzez który następuje rejestracja w
Konkursie „Odliczamy dni do lata”.
1.6. Nagroda danego stopnia – w rozumieniu niniejszego Regulaminu to Nagroda I Stopnia, Nagroda II Stopnia
lub Nagroda III stopnia.
1.7. Nagroda I Stopnia - w rozumieniu niniejszego Regulaminu to nagroda rzeczowa w postaci zestawu
meblowego California 3 seater oraz kwota pieniężna stanowiąca 11,11% wartości nagrody rzeczowej.
1.8. Nagroda II Stopnia - w rozumieniu niniejszego Regulaminu to nagroda rzeczowa w postaci skrzynia
Cantilever Trio Organizer oraz kwota pieniężna stanowiąca 11,11% wartości nagrody rzeczowej.
1.9. Nagroda III Stopnia - w rozumieniu niniejszego Regulaminu to nagroda rzeczowa w postaci zestaw
(regał i pojemniki) Cars oraz kwota pieniężna stanowiąca 11,11% wartości nagrody rzeczowej.
1.10. Nagrody mogą różnić się od produktów przedstawionych na wizualizacjach, przy jednoczesnym
zachowaniu podobnej wartości rynkowej z dnia publikacji niniejszego Regulaminu.
2.

UCZESTNICY

2.1. Konkurs „Odliczamy dni do lata” adresowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zamieszkałych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będących zarówno konsumentami, jak i osobami dokonującymi
zakupów na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2.2. Osobami bezwzględnie wyłączonymi z uczestnictwa w Konkursie „Odliczamy dni do lata” są reprezentanci,
udziałowcy, pracownicy, współpracownicy Organizatora i pracownicy Działu Sprzedaży i Marketingu spółki
Curver Poland sp. z o.o. oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby związane z nimi z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.

CZAS TRWANIA

3.1. Konkurs „Odliczamy dni do lata” trwa od dnia 14.05.2019 r. od godz. 5:00 do dnia 26.05.2019 r. do godz.
23:59. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26.05.2019 r. do godz. 23:59.
4.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkami koniecznymi do wzięcia udziału w Konkursie „Odliczamy dni do lata” są:
4.1.1. Zakup przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu „Odliczamy dni do lata” określonego Produktu
lub Produktów w wybranych sklepach Carrefour na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4.1.2. Zachowanie przez Uczestnika paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzającej zakup
Produktu lub Produktów,
4.1.3. Wypełnienie przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego (dostępnego na stronie
www.curverkonkursy.pl) wraz z wykonanym zadaniem konkursowym polegającym na
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dokończeniu zdania konkursowego: „Przygotowania do lata zaczynam od…” i wysłanie
uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego Organizatorowi,
4.1.4. Zwrotne potwierdzenie adresu e-mail przez Uczestnika w terminie nie dłuższym niż do dnia 26
maja 2019 roku.
4.2. Uczestnik w ramach zadania konkursowego musi dokończyć zdanie „Przygotowania do lata zaczynam
od…” poprzez udzielenie pisemnej odpowiedzi we wskazanym miejscu w treści Formularza
Zgłoszeniowego. Limit znaków wygenerowany automatycznie poprzez platformę internetową Formularza
Zgłoszeniowego nie może przekroczyć 1500 znaków. Uczestnik, zgodnie z własną wolą oznacza odpowiedź
na pytanie konkursowe swoim imieniem lub nazwiskiem, lub pseudonimem albo wysyła zadanie
konkursowe bez oznaczenia autora (anonimowo).
4.3. Uczestnik może zgłosić swój udział w Konkursie „Odliczamy dni do lata” więcej niż jeden raz, jednakże ten
sam Uczestnik może zostać nagrodzony w ramach Konkursu tylko jeden raz.
4.4. Jeden paragon fiskalny albo jedna faktura VAT zawierająca potwierdzenie nabycia Produktu lub
Produktów może być użyta tylko jeden raz w Konkursie „Odliczamy dni do lata”.
5.

PROCEDURA ZGŁOSZENIOWA

5.1. Zgłoszenia Uczestników będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie na Formularzach
Zgłoszeniowych.
5.2. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy powinien zawierać co najmniej:
5.2.1. imię i nazwisko Uczestnika albo odpowiednio nazwę działalności, pod którą Uczestnik działa jako
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
5.2.2. adres e-mail służący do kontaktu Organizatora z Uczestnikiem w związku z realizacją Konkursu
„Odliczamy dni do lata”
5.2.3. numer i datę wydruku paragonu fiskalnego albo numer i datę wystawienia faktury VAT
potwierdzającej zakup Produktu lub Produktów,
5.2.4. wykonane Zadanie konkursowe pt. „Odliczamy dni do lata”, zgodnie z dyspozycją wskazaną w pkt.
4.1.3. i 4.2. Regulaminu,
5.2.5. oświadczenie, czy Uczestnik uczestniczy w Konkursie jako konsument, czy jako przedsiębiorca –
warunkiem uczestnictwa w Konkursie w charakterze osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą jest dysponowanie fakturą VAT potwierdzającą nabycie przez Uczestnika Produktu
lub Produktów jako przedsiębiorca,
5.2.6. oznaczenie zadania konkursowego swoim imieniem lub nazwiskiem, lub pseudonimem albo
pozostawienie pustego pola oznaczenie autora,
5.2.7. oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu oraz o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.
5.3. Organizator zastrzega, iż Formularze Zgłoszeniowe niezawierające minimalnych ilości danych wskazanych
w pkt 5.2 Regulaminu nie będą przyjmowane (nie dotyczy to oznaczenia autora odpowiedzi – Uczestnik
może zdecydować o pozostaniu anonimowym).
5.4. Po wysłaniu Formularza Zgłoszeniowego Organizator przesyła Uczestnikowi weryfikacyjną wiadomość email, której otrzymanie Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić zgodnie z treścią wiadomości celem
uwzględnienia jego udziału w Konkursie „Odliczamy dni do lata” w terminie do dnia 26 maja 2019 roku.
Niepotwierdzenie otrzymania wiadomości e-mail przez Uczestnika w powyższym terminie skutkuje
nieuwzględnieniem jego udziału w Konkursie „Odliczamy dni do lata”.
6.

NABYCIE PRAWA DO NAGRODY

6.1. Spośród zgłoszeń Uczestników spełniających wszystkie warunki uczestnictwa, opisane w pkt. 4. i 5.
Regulaminu, nadesłanych przez Uczestników w całym czasie trwania Konkursu „Odliczamy dni do lata”
trzyosobowa komisja wybrana przez Organizatora wybierze 33 Laureatów, którzy nadesłali najciekawsze
odpowiedzi na dokończenie zdania „Przygotowania do lata zaczynam od…”. Jako kryterium wyboru
komisja przyjmuje wykazanie się przez Uczestników największą kreatywnością związaną z tematyką
konkursową. Wybór laureatów oraz przyznanie Nagrody danego stopnia dla danego laureata następuje
przez komisję większością głosów w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godziny 11.00.
6.2. Spośród 33 wybranych Laureatów, komisja wyłoni 3 Laureatów, którzy na podstawie ww. kryteriów
nadesłali najciekawsze odpowiedzi na dokończenie zdania.
6.3. Wyłonieni Laureaci, o których mowa powyżej w pkt. 6.2. będą uprawnieni do odbioru Nagrody I Stopnia.
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6.4. Kolejnych 10 Laureatów, których odpowiedzi zostały wytypowane przez komisję zgodnie z pkt. 6.1. jako
odpowiedzi drugorzędne będą uprawnieni do odbioru Nagrody II Stopnia.
6.5. Kolejnych 20 Laureatów, których odpowiedzi zostały wytypowane przez komisję zgodnie z pkt. 6.1. jako
odpowiedzi trzeciorzędne będą uprawnieni do odbioru Nagrody III Stopnia.

7.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD

7.1. Ogłoszenie wyników Konkursu „Odliczamy dni do lata” nastąpi na stronie www.curverkonkursy.pl w dniu:
10 czerwca 2019 r. o godz. 12.00. W informacji o ogłoszeniu wyników Konkursu „Odliczamy dni do lata”,
która zostanie upubliczniona na wskazanej stronie internetowej wymienionych zostanie (z imienia oraz
pierwszej litery nazwiska) 33 Laureatów, którzy podali najciekawsze odpowiedzi konkursowe. Wśród nich
3 Laureatów Nagrody I Stopnia, 10 Laureatów Nagrody II Stopnia, 20 Laureatów Nagrody III stopnia.
7.2. Wyłonieni Laureaci Konkursu zostaną jednocześnie poinformowani o wynikach Konkursu „Odliczamy dni
do lata” poprzez wiadomości e-mail wysłane przez Organizatora na adresy e-mail podane w Formularzach
Zgłoszeniowych.
7.3. Po otrzymaniu korespondencji, o której mowa w pkt. 7.2., Laureaci zobowiązani są do wysłania zwrotnej
wiadomości e-mail Organizatorowi na adres e-mail office@flamink.com w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora lub ogłoszenia wyników Konkursu w zależności od
tego, która data jest późniejsza. Zwrotna wiadomość e-mail Laureata musi zawierać:
7.3.1. Imię i nazwisko Laureata albo odpowiednio nazwę działalności, pod którą Laureat działa w ramach
Konkursu jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
7.3.2. wyłącznie w przypadku Laureata uczestniczącego w Konkursie jako przedsiębiorca – numer
rachunku bankowego, na który Organizator przekaże kwotę pieniężną stanowiącą część Nagrody
danego stopnia,
7.3.3. adres, na który Organizator zobowiązany jest do wysłania przesyłki z Nagrodą,
7.3.4. numer do kontaktu z Laureatem celem umówienia dokładnego terminu dostawy Nagrody,
7.3.5. załącznik w postaci skanu paragonu lub faktury VAT, o których mowa w pkt 4.1.2.
7.4. W przypadku Laureata uczestniczącego w Konkursie jako konsument Organizator pobierze od niego
należny zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości całej Nagrody danego stopnia i
wykona względem tego Laureata obowiązki płatnika wynikające z ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, potrącając ten podatek z należnej Laureatowi Nagrody. W przypadku Laureatów
prowadzących działalność gospodarczą to na nich będzie spoczywał obowiązek rozliczenia przychodu z
tytułu otrzymanej Nagrody danego stopnia.
7.5. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne produkty.
7.6. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane Laureatom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7.3.
na adres podany przez Laureata w tej wiadomości.
7.7. Warunkiem odbioru Nagrody rzeczowej jest okazanie kurierowi dowodu tożsamości Laureata Konkursu
„Odliczamy dni do lata” a także weryfikacja i podpisanie oświadczenia przez Laureata o odbiorze Nagrody
rzeczowej i jej zgodności z Nagrodą rzeczową przysługującą Laureatowi, w tym jej kompletności i braku
widocznych uszkodzeń, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu.
7.8. Niewysłanie wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7.3. w wyznaczonym terminie, nieodebranie
przesyłki kurierskiej z Nagrodą rzeczową bez podania uzasadnionej przyczyny przez Uczestnika bądź
nieokazanie dowodu tożsamości w związku z pkt. 7.7. jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do Nagrody.
W takim przypadku Laureat, będący przedsiębiorcą jest również zobowiązany do niezwłocznego zwrotu
Organizatorowi otrzymanej części Nagrody danego stopnia w postaci przekazanej kwoty pieniężnej.
Wówczas o dalszym przeznaczeniu Nagrody rozstrzyga Organizator według własnego uznania.
7.9. W przypadku, gdyby okazało się, że Nagroda rzeczowa jest niezgodna z tą, którą wygrał Laureat lub jest
niekompletna lub zawiera widoczne uszkodzenia, Laureat zobowiązany jest odmówić przyjęcia Nagrody
rzeczowej oraz złożyć na oświadczeniu o odbiorze Nagrody rzeczowej stosowną adnotację o przyczynie
nieodebrania Nagrody rzeczowej.
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8.

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

8.1. Uczestnik oświadcza, iż odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej jako „Utwór”) jest dziełem oryginalnym,
spełniającym kryteria wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
8.2. Uczestnik gwarantuje również, że:
8.2.1. Utwór nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw własności przemysłowej, praw
autorskich lub praw pokrewnych,
8.2.2. przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworu nie są w żaden sposób
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich,
8.2.3. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Utworu.
8.3. Z dniem otrzymania Nagrody danego stopnia przez Uczestnika Organizator nabywa od Uczestnika całość
autorskich praw majątkowych do Utworu, bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych i na
polach eksploatacji wskazanych w treści art. 50 pr. aut., a w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
8.3.1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu techniką drukarską, cyfrową, multimedialną audiowizualną,
w wersji elektronicznej oraz na wszelkich innych nośnikach magnetycznych, optycznych i
elektronicznych,
8.3.2. wprowadzanie Utworu do obrotu odpłatnie lub nieodpłatnie, w formie drukowanej, na nośnikach
magnetycznych, optycznych i elektronicznych oraz w Internecie,
8.3.3. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych,
8.3.4. publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie we wszelkich postaciach,
8.3.5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworu dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieciach informatycznych (Internecie,
intranecie i in.) i sieciach telekomunikacyjnych.
8.4. Nabycie przez Organizatora autorskich praw majątkowych nie uchybia autorskim prawom osobistym
Uczestnika.
9.

DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Organizator.
9.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są od momentu przesłania przez Uczestnika wypełnionego
Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora w celu należytego przeprowadzenia Konkursu „Odliczamy dni
do lata”, w tym dokonania oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe, nagrodzenia Laureatów oraz
ewentualnego rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowym.
9.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora jest:
9.3.1. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na przetwarzaniu danych osobowych
Uczestników w celu należytego przeprowadzenia Konkursu „Odliczamy dni do lata”, w tym oceny
odpowiedzi Uczestników na pytanie konkursowe, pozyskania dodatkowych informacji o
Laureatach Konkursu celem ich nagrodzenia, nagrodzenia Laureatów Konkursu zgodnie z zasadami
Konkursu, udzielenia odpowiedzi na pytania, pisma, zastrzeżenia, uwagi i reklamacje Uczestników
(art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
9.3.2. obowiązek rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowym ciążący na Organizatorze wynikający z
przepisów prawa podatkowego a także obowiązek podawania przez Organizatora autora
odpowiedzi na pytanie konkursowe, jeżeli Uczestnik podał tę daną wynikający z przepisów prawa
autorskiego (art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
9.3.3. prawnie uzasadniony interes polegający na potrzebie ochrony Organizatora przed ewentualnymi
roszczeniami Uczestników lub też dochodzenia swoich praw przez Organizatora w przypadku,
gdyby okazało się, że Uczestnik nie jest autorem odpowiedzi na pytanie konkursowe (art. 6 ust. 1
pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
9.4. Organizator udostępni dane Laureatów w postaci imienia i nazwiska, adresu do doręczenia Nagrody oraz
numeru telefonu spółce kurierskiej: DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Osmańskiej 2 (02-823 Warszawa), celem dostarczenia Nagrody.
9.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wynikający z przedawnienia
roszczeń Uczestników względem Organizatora, który to okres na dzień ogłoszenia Regulaminu wynosi 6
lat, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym
termin ten upływa.
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9.6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania a także w
przewidzianych przez prawo okolicznościach prawo usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo sprzeciwu.
9.7. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.8. Uczestnik podaje dane osobowe wymagane przez Organizatora, jeżeli chce wziąć udział w Konkursie
„Odliczamy dni do lata” a Laureat podaje dodatkowe dane osobowe jeżeli chce otrzymać Nagrodę.
Niepodanie danych osobowych skutkuje odpowiednio niemożnością udziału w Konkursie „Odliczamy dni
do lata” lub niemożnością otrzymania Nagrody.
10. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEBIEGU KONKURSU
10.1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu „Odliczamy dni do lata” sprawuje Organizator.
10.2. Ewentualne uwagi, pytania i zastrzeżenia, co do przebiegu Konkursu „Odliczamy dni do lata”, jak również
reklamacje mogą być zgłaszane w terminie nie dłuższym niż 21 dni od ogłoszenia o wyborze Laureatów
pisemnie na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail office@flamink.com ze wskazaniem adresu email, na który ma zostać wysłana odpowiedź.
10.3. Uczestnikowi zgłaszającemu uwagi, pytania i zastrzeżenia lub reklamację zostanie udzielona odpowiedź w
formie, w jakiej skierował on do Organizatora swoje pismo w terminie 30 dni od daty otrzymania
korespondencji od Uczestnika.
11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
11.1. Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia Konkursu z należytą starannością i ponosi
odpowiedzialność względem Uczestników na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego.
12.2. Laureat jest uprawniony do korzystania z gwarancji udzielonej przez Producenta danej Nagrody rzeczowej
na zasadach przewidzianych w gwarancji, jeżeli taka gwarancja została przez Producenta udzielona.
12.3. Wyłącznym źródłem praw i obowiązków Organizatora i Uczestników w zakresie konkursu „Odliczamy dni
do lata” są bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin, który opublikowany jest
na stronie www.curverkonkursy.pl, jak również dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych mają charakter wyłącznie
informacyjny.
12.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są:
12.4.1. zmiana przepisów prawa,
12.4.2. błędy zauważone w treści Regulaminu,
12.4.3. zmiana adresu strony internetowej lub danych kontaktowych Organizatora,
12.4.4. brak możliwości lub utrudniona możliwość prawidłowego przeprowadzenia Konkursu „Odliczamy
dni do lata” z uwagi na zapisy Regulaminu, które okazały się sprzeczne z prawem, wzajemnie się
wykluczające, niejasne, lub niemożliwe do zrealizowania ze względu na okoliczności zaistniałej
sytuacji.
12.5. W wypadkach, o których mowa w powyższym punkcie zmiana Regulaminu zostanie uwidoczniona na
stronie www.curverkonkursy.pl wraz z jednolitym tekstem Regulaminu. Uczestnicy, którzy dokonali
zgłoszenia zgodnie z Regulaminem zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na podany przez siebie
adres e-mail. Nowa treść Regulaminu zacznie obowiązywać Uczestników, którzy dokonali Zgłoszenia po
upływie 7 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora.
12.6. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie poprzez wycofanie swojego
zgłoszenia składając oświadczenie o rezygnacji z Konkursu na adres Organizatora (w tym adres e-mail)
podany w punkcie 1. Regulaminu.
12.7. Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem konkursu a jego Uczestnikiem będą
rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
12.8. Konkurs „Odliczamy dni do lata” nie jest grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych o grach hazardowych (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.).
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___________________, dnia ____________________

Do:
Flamink sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 42
09-226 Zawidz Kościelny
Oświadczenie o odbiorze Nagrody rzeczowej
Ja niżej podpisany(a) _____________________________, będący(a) Laureatem Konkursu „Odliczamy dni do
lata” oświadczam, że odebrałem(am) Nagrodę rzeczową w postaci: ______________________________.
Nagroda rzeczowa jest:
1.
zgodna z Nagrodą danego stopnia, która przysługuje mi jako Laureatowi Konkursu „Odliczamy dni do
lata”, w tym nie zawiera widocznych uszkodzeń,
2.
kompletna.

______________________________
czytelny podpis Laureata

Wyjaśnienie przyczyn odmowy odebrania Nagrody rzeczowej (W przypadku odebrania Nagrody niniejszą część
należy przekreślić):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________
czytelny podpis Laureata
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