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DANE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ W KONKURSIE HOTEL PARADISE 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
imienia i nazwiska Laureata 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
pełen adres korespondencyjny 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
adresu e-mail Laureata  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------- 
numeru telefonu komórkowego Laureata 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------- 
NICK Laureata podany w zgłoszeniu  
 
 
---- ----    ---- ---- ---- ----    ---- ---- ---- ----    ---- ---- ---- ----    ---- ---- ---- ----    ---- ---- ---- ----    ---- ---- ---- ----    
NUMER KONTA BANKOWEGO / 26 cyfr/, na które ma zostać przekazany ekwiwalent pieniężny zgodnie z 
wartością nagrody głównej określonej w Regulaminie. 
 
 
Prosimy zaznaczyć „krzyżykiem” wszystkie poniższe, obligatoryjne oświadczenia / zgody, a następnie 
własnoręczne podpisać oświadczenie.  

 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 
 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Konkurs Paradise hotel” i akceptuję jego 
treść. 
 

 Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu Zadania 
konkursowego (zdjęciach konkursowych), a także danych pochodzących ze Zgłoszenia do konkursu, na 
podstawie, których moja osoba może być zidentyfikowane – poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na: 

Stronie internetowej konkursu pod adresem: www.konkurs.tvn7.pl, na: stronach internetowych oraz social 

mediach zarządzanych i administrowanych przez grupę TVN S.A., a także na antenach programów 
nadawanych przez TVN, kanałów tematycznych grupy TVN, najdalej do dnia 22.06.2020 r. – powyższe w 
celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu „Konkurs Hotel Paradise”, przez 
Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN 
Media Sp. z o.o. i TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa w zakresie 
niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania  
w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi,  TVN S.A. uznają za 
stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności dostosowania rozwiązania Zadania konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione 
przy jego publikacji. 
 

 Oświadczam, iż jestem jedynym autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem Zadania konkursowego 
w Konkursie „Konkurs Hotel Paradise”. Moje autorskie prawa majątkowe do ww. utworów nie są w 

http://www.smolar.pl/


jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Powyższe utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów 
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym nie naruszają praw 
do znaków towarowych czy chronionych symboli. 
 

 Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa 
Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN S.A. z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa oraz TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 159, 02-952 Warszawa, z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń 
złożonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić ww. podmioty od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie 
objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, 
osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z przysługujących im praw. 
 

 Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w Konkursie „Konkurs Hotel Paradise”, 

zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu, przenoszę na Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski 

autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania Zadania konkursowego, zawierającego m.in. mój 

wizerunek, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 3.4 Regulaminu Konkursu. 

 
 

-------------------------------------------    ------------------------------------------------------------ 

miejsce, data       własnoręczny podpis Laureata 

 
 

Prosimy zaznaczyć „krzyżykiem” poniższą nieobligatoryjną zgodę, a następnie własnoręczne 
podpisać oświadczenie: 
 

 Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia, nazwiska wraz nickiem, które 

podałam/łem w związku z udziałem w Konkursie „Konkurs Hotel Paradise” we wszelkich ogłoszeniach i 

informacjach o jego wynikach. 

 
 
-------------------------------------------    ------------------------------------------------------------ 

miejsce, data       własnoręczny podpis Laureata 

 
 
 


