
 
 

Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa  

93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15 
tel/fax 42 636 90 97 
www.smolar.pl 

 
DANE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ  W KONKURSIE : 
 
„Więcej za mniej” 

 

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

Imię i nazwisko 

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

  Adres zameldowania (jeżeli laureat posiada) 
 

  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Dokładny adres zamieszkania (do wysyłki nagrody) 

 
………………………………………………………………………..……………………………………………  
Adres e-mail 

 
………………………………………………………………………..…………………………………………… 
Numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie 
 
 

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat oraz posiadam pełną 
zdolność do czynności prawnych.”. 

 „Zapoznałam/-em się z regulaminem Konkursu „Więcej za mniej”, w tym z postanowieniami 
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.”. 

 „Oświadczam, że jestem jedynym/-ą autorem/autorką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z 
rozwiązaniem Zadania konkursowego w Konkursie „Więcej za mniej”.”. 

 „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania Zadania 
konkursowego nadesłanego w Konkursie „Więcej za mniej”. 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 rozwiązania Zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania 
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań rozwiązania Zadania konkursowego.”. 

 Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno-
Reklamowa Robert Wojkowski oraz Henkel 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 oraz Henkel 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.”. 

 „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w Konkursie zgodnie  
z pkt. 3.4 Regulaminu przenoszę na Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski 
autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania Zadania konkursowego na polach 
eksploatacji wskazanych w pkt. 3.4 Regulaminu Konkursu.”. 

 
 

………………………………………            ………………………………………………………. 
Podpis Laureata Miejscowość, data 
 
Uwaga:  
Prosimy załączyć oryginał dowodu zakupu promocyjnego (paragonu), zgodnie z treścią 
zgłoszenia. 

http://www.smolar.pl/

