
REGULAMIN KONKURSU

„TEKTUROWY LAS” (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą „TEKTUROWY LAS” (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs jest przeprowadzany przez Socialtime Olaf Szymański prowadzącym działalność z adresem

głównego miejsca wykonywania działalności przy ul. Długiej 61, 87-800 Włocławek, NIP: 879-267-68-22,

REGON: 360448316 (dalej odpowiednio „Organizator”), e-mail: kontakt@social-time.pl

3. Konkurs prowadzony jest w imieniu i na zlecenie EPP Retail – Galeria Twierdza sp. z o. o. w Warszawie, ul.

Konstruktorska 12 a, 02-674 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS

0000372402, NIP 5252494582, REGON 142707590 (dalej: „Właściciel”), e-mail:

pawel.kalinowski@epp-poland.pl

4. Konkurs odbędzie się w Galerii Twierdza w Zamościu ul. Przemysłowa 10 22-400 Zamość w dniach 24 –

30.10.2022, przy czym zdjęcia prac wystawionych prac będą opublikowane na Fanpage Galeria Twierdza

Zamość (dalej także jako „Galeria Twierdza”) na portalu Facebook (dalej „Fanpage”), za pośrednictwem

którego odbędzie się głosowanie w konkursie. Wystawa pod nazwą „Tekturowy las” zlokalizowana będzie

na pasażu Galerii.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc. Facebook nie ponosi

odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

6. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa.

7. Uczestnictwo w konkursie – w konkursie biorą udział uczniowie klas I – III z wybranych przez Organizatora

Szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Zamość, spełniający kryteria określone w

poniższym Regulaminie.

2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 24.10.2022 r. od godz. 13:00 do dnia 30.10.2022r. do

godz.21:59:59..

2. Uczestnikiem konkursu jest grupa zorganizowana z wybranych przez Organizatora placówek szkolnych,

spełniająca następujące kryteria:

a) Placówka zgłosiła chęć udziału w Konkursie kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem

osoby uprawnionej do reprezentowania danej placówki;

b) Placówka szkolna, w ramach której grupa działa, ma siedzibę na terenie Zamościa;

c) Liczy od 15 do 30 uczniów danej placówki w wieku od 7 do 9 lat.

d) Stworzyła pracę konkursową zgodną z wymaganiami pracy konkursowej, opisanymi w pkt. 3

Regulaminu, a następnie przekazała ją Organizatorowi w terminie do 21.10.2022 r. Celem

opublikowania w ramach wystawy w Galerii Twierdza.

3. WYMAGANIA PRACY KONKURSOWEJ

1. Praca konkursowa polega na ozdobieniu tekturowego drzewka otrzymanego od Organizatora

materiałami plastycznymi i kreatywnymi;

2. Praca konkursowa powinna zastać wykonana zgodnie z instrukcją przekazaną przez Organizatora, z

uwzględnieniem dbałości, estetyki i trwałości;

3. Każdy uczestnik jest uprawniony do przygotowania jednej pracy konkursowej;
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4. Praca konkursowa powinna być opisana z podaniem nazwy placówki szkolnej i klasy, która wykonała
pracę – na etykiecie dostarczonej przez organizatora.

4. PRZEBIEG I PRZYGOTOWANIE KONKURSU

1. Do dnia 5 października do placówek szkolnych, które zgłosiły chęć udziału w Konkursie Organizator

dostarczy po jednym tekturowym drzewku wraz z etykietą do podpisania dla każdej zgłoszonej grupy.

2. Do dnia 21.10 włącznie prace konkursowe zostaną dostarczone do Organizatora z placówek szkolnych.

Placówka zabezpieczy transport prac konkursowych do Galerii, tj. Zabezpieczając prace konkursowe

przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;

3. W dniach 24 – 30 października odbędzie się wystawa prac konkursowych w Galerii Twierdza w

Zamościu;

4. W dniu 24 października wykonane zostaną zdjęcia prac konkursowych, które będą wystawione na

Fanpage Galeria Twierdza Zamość (dalej także jako „Galeria Twierdza”) na portalu Facebook (dalej

„Fanpage”), celem umożliwienia głosowania. Od momentu opublikowania postu konkursowego przez

Galerię liczony będzie okres głosowania.

5. W okresie głosowania użytkownicy portalu Facebook będą mogli oddawać głosy na prace konkursowe

Uczestników – zgodnie z procedurą głosowania opisaną w pkt. 5 Regulaminu.

6. W dniu 31 października po zakończeniu okresu głosowania odbędzie się ogłoszenie wyników Konkursu

na  Fanpage Galeria Twierdza Zamość (dalej także jako „Galeria Twierdza”) na portalu Facebook (dalej

„Fanpage”

7. Wręczenie nagród odbędzie w terminie 2-5 listopada 2022 r.

5. GŁOSOWANIE I USTALENIE WYNIKU

1. Galeria Twierdza Zamość publikuje zdjęcia prac konkursowych na swoim Fanpage Galeria Twierdza

Zamość (dalej także jako „Galeria Twierdza”) na portalu Facebook (dalej „Fanpage”), w formie

publicznego posta, widocznego dla wszystkich użytkowników portalu Facebook,

2. Jednocześnie z publikacją posta konkursowego Galeria informuje użytkowników portalu Facebook o

sposobie głosowania, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Użytkownicy portalu Facebook głosują na wybraną pracę konkursową poprzez polubienie zdjęcia danej

pracy konkursowej;

4. Każdy użytkownik portalu może oddać tylko jeden głos;

5. Komentarze nie są liczone jako glosy i nie będą brane pod uwagę;

6. Aby dany głos mógł zostać uznany za ważny, musi spełnić następujące wymagania:

a) Być oddany w okresie głosowania,

b) Nie wyrażać negatywnego stosunki ani oceny innej pracy konkursowej,

c) Zostać oddany przez osobę fizyczną będącą użytkownikiem niekomercyjnym portalu Facebook,

która ukończyła co najmniej 13 lat, ze swojego własnego profilu na serwisie Facebook,

d) Być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami,

regulaminem portalu Facebook i regulacjami wewnętrznymi tego portalu.

7. Nie będą uznawane za ważne głosy opublikowane z profili firmowych lub fikcyjnych;

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia głosów oddanych przez osoby, które:

a) Podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami

portalu Facebook,

b) Podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich,

c) Tworzą fikcyjne konta/profile na portalu Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku lub

pomnożenia ilości głosów na daną pracę konkursową.

9. Po zakończeniu okresu głosowania wyznaczony do tego przedstawiciel organizatora zliczy ważne głosy

oddane na poszczególne prace konkursowe i do godz. 15.00 31 października opublikuje informację o

laureatach konkursu wraz z wynikami głosowania na portalu Facebook.
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6. NAGRODY

1. Fundatorem Nagród jest Właściciel.

2. Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie „Nagroda”) są:

a. za zajęcie 1 miejsca, karta podarunkowa wartości 1000 zł
b. za zajęcie 2 i 3 miejsca, karta podarunkowa o wartości 500 zł.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości

przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z przyczyn dotyczących Uczestnika a polegających na

niespełnieniu warunków Regulaminu, w szczególności niepodania przez Uczestnika poprawnych danych

wymaganych do przekazania informacji o uzyskaniu Nagrody.

4. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa Nagroda Pieniężna w wysokości odpowiadającej

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (zgodnie z

art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000, Nr 14,

poz. 176 z późn. zm.), liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości przyznanej

nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej Nagrody Pieniężnej nie podlega wypłacie na

jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

5. Właściciel, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem

Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany

podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Właścicielowi akcji

konkursowej wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.

6. Warunkiem wydania Nagrody jest przekazanie Właścicielowi danych osobowych dla celów związanych z

wręczeniem Nagrody jak również realizacją obowiązku dotyczącego pobrania i odprowadzenia

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego Urzędu Skarbowego.

7. Uczestnik jest zobowiązany podpisać ponadto protokół odbioru Nagrody.

8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani też prawo do

zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Nagroda w chwili jej odbioru przez Zwycięzcę
staje się jego własnością.

9. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma możliwość
zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na

piśmie.

10. Nieprzekazanie przez Zwycięzcę danych osobowych opisanych w pkt. 3 powyżej – niezależnie od

przyczyny, jak również niedokonanie przez Zwycięzcę odbioru Nagrody w terminie oznaczonym w pkt. 2

powoduje utratę prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Właściciela.

7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane Organizatorowi.

2. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik może między innymi składać:

a) korespondencyjnie na adres: Socialtime Olaf Szymański ul. Długiej 61, 87-800 Włocławek,

b) za pośrednictwem Fanpage Organizatora: https://www.facebook.com/socialtimepl

z dopiskiem „Reklamacja Konkursu „Tekturowy las” .Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie

Uczestnikom.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie Konkursu, którego dotyczy,

b) wskazanie danych Uczestnika umożliwiających jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu;

c) wskazanie przyczyn wniesienia reklamacji.
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4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia

reklamacji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Decyzja Organizatora w

przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora

postępowania reklamacyjnego.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w sposób, w jaki reklamacja została zgłoszona

lub inny wybrany przez Uczestnika sposób.

6. Postępowanie reklamacyjne opisane w niniejszym Regulaminie nie pozbawia Uczestnika prawa do

dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem w postępowaniu sądowym lub w innym właściwym

postępowaniu, w szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń
wynikłych w związku z Konkursem nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania

reklamacyjnego.

7. Organizator informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez niego reklamacji, składającemu reklamację
poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:

- prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów,

w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów, zobowiązanych do

udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu

uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce

zamieszkania składającego reklamację;

- prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym

rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu składający reklamację powinien złożyć wniosek do

właściwego dla Organizatora lub Właściciela podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się
pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php); Konsument może skorzystać
również z platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.;

8. DANE OSOBOWE

1. Administratorem podanych danych osobowych Uczestników jest Właściciel, tj. EPP Retail – Galeria

Twierdza Zamość sp. z o. o. w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22,00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru

Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000372402, NIP 5252494582, REGON 142707590. Dane osobowe

Uczestników będą przetwarzane z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów wynikających z

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Właściciel powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy poprzez numer telefonu:

(+48) 41 333 36 08.

3. Dane uczestników Konkursu są przetwarzane w celu:

- związanym z udziałem w Konkursie, w tym w celu wyłonienia zwycięzców i opublikowania informacji o

wynikach Konkursu a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a

RODO),

- w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Właściciela

działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Właściciela (podstawa prawna art.

6 ust. 1 lit. f RODO),

a w przypadku Zwycięzców Konkursu, także:

- w celu spełnienia przez Właściciela obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności

w przepisach podatkowych i o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
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- w celu w celu związanym z wydaniem nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Jako że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez Meta Platforms, Inc.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające Fanpage, w którym odbywa się
Konkurs. Ponadto, odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Właściciela usługi

organizacyjne i techniczne związane z organizacją Konkursu, świadczące nadzór nad oprogramowaniem

przetwarzającym dane, w szczególności Organizator, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na

zasadach określonych przepisami prawa.

6. Dane Uczestników będą przechowywane:

- w celu przeprowadzenia Konkursu - przez okres trwania Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców

Konkursu jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych;

- w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń
określony przepisami prawa,

a w przypadku zwycięstwa w Konkursie ponadto przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy

prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej.

7. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aktywnościach, w postaci: imienia i nazwiska, publicznie dostępnego

zdjęcia profilowego będą dostępne pod postem konkursowym także po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu

Konkursu.

8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. W

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Uczestnikom przysługuje prawo ich usunięcia lub

ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik

może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Właściciel zaznacza, że

pomimo wycofania zgody, dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przetwarzane przez Właściciela w

celach szczegółowo opisanych powyżej, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o podstawy prawne

inne niż zgoda, które zostały tam również szczegółowo opisane.

9. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a w

przypadku zwycięstwa w Konkursie - do czynności związanych z wydaniem nagrody. Niepodanie danych

uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa – brakiem możliwości

wydania Nagrody.

11. Dodatkowo Właściciel informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane

przez Właściciela do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionego interesu, Uczestnikowi przysługuje

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu z przyczyn

związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.

12. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,

których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o

grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r.

2. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest do publicznej wiadomości na Fanpage oraz na stronie

internetowej oraz w siedzibie Organizatora.

3. Uczestnictwo w Konkursie nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami prowadzonymi przez

Organizatora.

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych

danych przez Uczestników Konkursu. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja.

6. Komisja zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w

przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku

innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię
Właściciela lub Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania

się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej

zwrotu.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Załączniku nr 1 do

Regulaminu.

Załącznik nr 1 – Informacja o prawie do odstąpienia od umowy

1. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika Nagrody.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji

o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą
tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty

elektronicznej Organizator prześle Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o

odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres pocztowy lub adres e-mail

..................................

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy.

7. Nagrodę należy zwrócić Organizatorowi na adres ul. Przemysłowa 10, 22 - 400 Zamość niezwłocznie, a w

każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Uczestnik poinformował Organizatora o odstąpieniu

od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Uczestnik odeśle nagrodę przed upływem terminu 14 dni.

8. Uczestnik musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu nagrody (koszty odesłania do Organizatora). W

przypadku gdy zwracane przez Uczestnika nagrody nie mogą być zwrócone w zwykłym trybie za

pośrednictwem poczty maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu są uzależnione od wybranego przez

Uczestnika sposobu zwrotu, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich wynikają one z cenników

usług oferowanych przez tego rodzaju firmy.

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany/a_____________________________, wyrażam zgodę na wzięcie udziału

przez __________________, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, w konkursie

organizowanym przez SOCIALTIME na fanpage’u
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<https://www.facebook.com/GaleriaTwierdzaZamosc> na portalu Facebook (dalej: „Konkurs”)

oraz akceptuję w imieniu mojego syna /mojej córki regulamin Konkursu. Jednocześnie

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Galerię Twierdzę Zamość oraz Organizatora SOCIALTIME

danych osobowych mojego syna/mojej córki, o których mowa w regulaminie tego Konkursu.

 

_____________________________

_____________________________

(miejscowość i data) (podpis)

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY RZECZOWEJ

w konkursie pod nazwą „Tekturowy las.”, odbywającym się w dniach od 24.10.2022 roku

do 30.10.2022 r. na terytorium Polski

ORGANIZATOR KONKURSU:

Socialtime Olaf Szymański, ul. Długa 61, 87-800 Włocławek, NIP: 879-267-68-22, REGON:

360448316

ZWYCIĘZCA:

…………………….: ..............................................................................

Niniejszym kwituję odbiór przyznanej nagrody:

.....................................................................................................................

Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że:

- wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe, zgodne z moją wiedzą

i są przekazane  w dobrej wierze,

- spełniam i akceptuje wszystkie wymagania formalne określone w Regulaminie

Konkursu.

Zamość, dnia ........................................ ......................................................
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