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LOTERIA „Piłkarskie emocje z GŻ 2021” 
 
Prosimy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2021 r. przesłać lub doręczyć osobiście do biura organizatora 
Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź: 
O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu wymaganych danych i oświadczeń do biura organizatora. 
 
- prawidłowo wypełniony i podpisany poniższy papierowy formularz dla laureatów nagród głównych I-go i II-go 
stopnia, przy czym dane zamieszczone w tym formularzu muszą być zgodne z danymi wskazanymi  
w elektronicznym formularzu. 
 
- oryginał zwycięskiej zdrapki loteryjnej (gdy nagroda padła na papierowej zdrapce loteryjnej) z indywidualnym, 
unikatowym numerem (kodem) przypisanym do danej nagrody zgodnym z podanym w elektronicznym formularzu 
elektronicznym 
 
DANE LAUREATA 
 

………………………………………………………………………..…………………………………………… 
Imię i nazwisko 
 
……………………………………………………………..………………………………………………………
Adres zamieszkania (do wysyłki nagrody) 

  
  …………………………………………………………………..………………………………………………………….…. 
  Seria i numer dokumentu tożsamości laureata 
 
  …………………………………………………………………..…………………………………………………………..…. 
  Nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku braku posiadania nr PESEL 
 
  ………………………………………………………………..……………………………………………………………..….. 
  Adres e-mail podany w formularzu elektronicznym 
 
  ………………………………………………………………..……………………………………………………………...….. 
  Numer telefonu komórkowego 
 
 .………………………………………………………………..……………………………………………………………….….. 
 Numer znajdujący się na zwycięskiej zdrapce loteryjnej (indywidualny, unikatowy numer (kod) przypisany do danej 
nagrody) 
 
.………………………………………………………………..………………………………………………………………...….. 
Adres sklepu promocyjnego, w którym laureat dokonał zakupu promocyjnego i otrzymał zdrapkę loteryjną 
uprawniającą do otrzymania nagrody głównej I-go lub II-go stopnia 

 

OŚWIADCZENIE: 
 

 „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Piłkarskie emocje z GŻ 2021”, w tym z 
postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.” 
 

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.” 
 

 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w 
Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w 
Żywcu. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie 
się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, 
zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).” 

 
 
 

…………...……… ……………..…………… 
Podpis Laureata    Miejscowość, data 

http://www.smolar.pl/

