
 

Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa 

93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15 

tel/fax42 636 90 97 

www.smolar.pl 

 
„Konkurs Monster 2019” 
Prosimy załączyć oryginał dowodu zakupu promocyjnego z numerem dowodu zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu 
 
DANE LAUREATA: 
 
 

………………………………………………………………………..………………………………. 
Imię i nazwisko 

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

Adres zameldowania, jeśli laureat posiada 

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

Adres zamieszkania 

 
 ……………………………………………………………………..………………………………………………  
 Seria i numer dokumentu tożsamości  
 
 ……………………………………………………………………..………………………………………………  
 Nr ewidencyjny PESEL 
 

 …………………………………………………………………..……………………………………………… 
 Numer telefonu komórkowego laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do konkursu 

 
OŚWIADCZENIA: 


„Zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu „Konkurs Monster 2019” wraz z zawartą w nim 

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie 
postanowienia.”. 

 

– w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania konkursowego w konkursie „Konkurs 
Monster 2019”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej propozycji odpowiedzi na 
pytanie konkursowe, które brzmi: „Gdzie pojedziesz na pierwszą przejażdżkę swoim motocyklem?”, 
zwanego dalej: „konkursem.”. 

ją mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego, 
powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego w konkursie polegającego na wymyśleniu 
i przesłaniu własnej autorskiej propozycji odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Gdzie 
pojedziesz na pierwszą przejażdżkę swoim motocyklem?”. Treści te nie naruszają w żaden sposób 
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz 
przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie 
ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/-am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania 
z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie  
i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.”. 

– Reklamowa Robert 
Wojkowski w Łodzi oraz Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności 
z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić: Smolar Agencja Promocyjno – 
Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi oraz Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności 
w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi 
z naruszenia przysługujących im praw.”. 

 

z pkt. 4.11 regulaminu przenoszę na Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert 

Wojkowski w Łodzi autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania 

konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 4.11 regulaminu konkursu.”. 
 

http://www.smolar.pl/


– Reklamowa Robert 

Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Coca-Cola 
HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu 
konkursu. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie 
się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, 
pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”. 

-go stopnia w postaci motocykla marki Yamaha YZFR125, 
zgodnie z regulaminem konkursu „Konkurs Monster 2019” oraz że pokryję wszelkie koszty związane 
z wydaniem nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy 
innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”. 
 
 
 

…………..………        ………………………… 

Podpis Laureata           Miejscowość, data 

 


